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Aviso!aos!navegantes!
!
Muito!obrigado!por!ter!baixado!o!ebook!“Por!que!não!consigo!
ganhar! dinheiro! com!meu! site?! –! Inspirações! e! soluções! para!
ter! um! site! de! sucesso”,! primeira! publicação! do! Projeto!
Mentoria!Digital.!!
!
Meu! intuito! com!este! livro!é!ajudar!empreendedores!de! todo!
Brasil! a! encontrar! respostas! para! a! pergunta! que! dá! nome! à!
obra,! indagação! que! recebo! constantemente! em! conversas!
pessoais,!e^mails,!chats.!
!
Ao! longo! dos! anos! venho! auxiliando! empresas! e!
empreendedores! a! melhorarem! sua! performance! digital,!
principalmente!por!meio!de!planejamento.!É!muito!comum!as!
pessoas! criarem!primeiro! o! site! e! só! depois,! quando! se! veem!
em! apuros,! perceberem! a! necessidade! de! elaborar! um!
planejamento.!
!
Tenho! certeza! que! o! conteúdo! aqui! reunido,! fruto! da! minha!
experiência!de!vida!e!vivência!de!muitos!anos!no!meio!digital,!
será!útil!na!concretização!dos!seus!objetivos.!
!
Eu! garanto! que,! ao! término! dessa! leitura,! sua! visão! sobre!!
negócios!virtuais!estará!mais!apurada!e!realista.!
!
As!ilusões!e!dúvidas!que!atrapalham!o!seu!discernimento!cairão!
por!terra!e!seu!caminho!para!o!sucesso!estará!livre.!
!
Mas! antes! que! você! comece! ir! à! fundo! na! leitura! tenho! um!
recado!importante!para!dar.!
!
Peço! que! você! preste! muita! atenção,! pois! será! o! primeiro! e!
último!aviso:!
!
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Este,!definitivamente,!não!é!um!ebook!para!quem:!
#
• Está!procurando!fórmulas!rápidas!para!ficar!rico;!

!
• Quer! criar! um! negócio! virtual! sem! investir! dinheiro! e!

tempo!em!estudo;!
!
• Não! tem! disciplina! para! aplicar! as! táticas! adequadas! e!

aguardar!os!resultados!positivos!em!seu!negócio;!
!
• Pula!de!um!negócio!para!o!outro!constantemente,!como!

se!fosse!um!jogo!ou!um!passatempo;!
!
• Ambiciona! somente! e! exclusivamente! trabalhar! pouco! e!

ganhar!muito,!!
!
• Pretende! obter! renda! extra! clicando! em! links,! enviando!

spams,!vendo!vídeos!ou!algo!do!gênero.!
!
Se!você!é!um!desses,!nem!perca!seu!tempo!lendo!este!ebook.!
Existem!milhares!de!opções!de!“fórmulas!secretas”!disponíveis!
na! internet,! em! busca! de! gente! inocente,! que! acredita! em!
Papai!Noel,!Saci!Pererê,!Coelhinho!da!Páscoa!e!no!TelexFree.!
!
Mas!já!que!você!baixou!este!arquivo,!mantenha^o!guardado!em!
seu!computador.!
!
Daqui!a!algum!tempo,!!depois!de!ter!perdido!dinheiro,!horas!de!
retrabalho! (sim,! querer! ‘pegar! atalhos’! costuma! exigir! pouco!
trabalho! e! muito! retrabalho)! ! e! acumular! frustrações,! quem!
sabe!este!ebook!seja!útil!para!você...!
!
Ok,!então,!quem!deve!ler!esse!livro???!
!
Este!é!um!livro!para!os!fortes.!
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!
Ele! foi! escrito! para! você,! empreendedor,! que! sabe! que! não!
existe!mais! espaço! para! amadores! em! negócios! digitais.! Nem!
fórmulas!mágicas.!
!
É!uma!obra!destinada!a!pessoas!^! iniciantes!ou!experientes!no!
mercado!digital!^!que!estão!dispostas!a!dedicar!tempo,!estudo!
e! dinheiro! para! fazer! com!que! seu!negócio! prospere,! seja! ele!
baseado!na!venda!de!um!produto!ou!serviço.!
!
Gente! decidida,! com! motivação! interna! constante,! que! não!
desiste!facilmente.!
!
Que! vê! no! empreendedorismo! digital! um! meio! de! vida,! um!
caminho! para! concretização! de! seus! sonhos! e! não! uma!
aventura!passageira.!
!
E,! acima! de! tudo,! para! pessoas! que! sabem! que! sem!
planejamento! estratégico,! metodologia! e! produção! de! valor!
para!o!público^alvo,!qualquer!negócio!está!fadado!ao!fracasso.!
!
Você!se!enquadra!nessa!descrição?!
!
Acha!que!sim?!
!
Então!aqui!vão!5!perguntas!para!saber!se!realmente!você!“é!o!
cara”.! Responda! com!o!máximo! de! sinceridade,! pois! essa! é! a!
hora! da! verdade,! de! separar! os! empreendedores! dos!
aventureiros.!
!
1)! Você! está! preparado! (financeiramente! e! emocionalmente)!
para!ficar!de!1!a!2!anos!em!um!negócio!sem!ter!lucro?!
!
2)!Você!tem!como!aplicar!nesse!período!pelo!menos!R$!50!mil!
em!trabalho,!infraestrutura,!conteúdo,!estudo,!divulgação?!
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!
3)!Você!está!disposto!a!investir!no!mínimo!12!horas!do!seu!dia!
no!desenvolvimento!do!negócio?!
!
4)!Você!realmente!GOSTA!do!que!irá!fazer?!
!
5)!Você!é!disciplinado!na!execução!de!tarefas,!no!cumprimento!
de!!etapas!e!na!conclusão!de!objetivos?!
!
Se! você! respondeu! SIM! a! todos! as! perguntas,! welcome# on#
board.!Se!você!respondeu!SIM!a!4!ou!a!3,!peço!que!reflita!um!
pouco!mais!antes!de!continuar!a! leitura.!E! se!você! respondeu!
SIM!a!duas!ou!menos,!meu!conselho!é!que!você!se!prepare!um!
pouco! melhor! e! daqui! a! algum! tempo! retorne! para! nos!
encontrarmos!aqui.!
!
Tamo!junto?!
!
Bjs/Abs!
Denis!Zanini!
!
! !
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Este!que!vos!escreve!
!

!
!
Já! que! ficaremos! juntos! pelas! próximas! páginas,!
compartilhando!sonhos!e!estratégias,!é!justo!que!você!conheça!
um!pouco!mais!sobre!mim.!
!
Quem!é!esse!cara!que!vai!explicar!os!motivos!pelos!quais!você!
não! está! ganhando! dinheiro! com! a! internet! e! o! porquê! de!
escrever!esse!ebook?!
!
Então!vamos!lá!!
!
Meu! nome! é! Denis! Zanini! Lima,! tenho! 40! anos,! nasci! em!
Cruzeiro,!uma!cidadezinha!no!interior!de!São!Paulo.!Sou!casado!
com!a!Priscylla,!filho!de!Raimundo!e!Teresinha!e!irmão!da!Aline,!
do!Daniel!e!da!Laura.!
!
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Sou! parmerista! fanático,! ramones^maníaco! doente! e!
woodyallen! dependente,! embora! ache! que! até! hoje! não!
fizeram! um! filme! melhor! do! que! Pulp! Fiction.! Toco! bateria,!
aprecio!um!bom!vinho!e!pratico!kung!fu.!
!
Sou!formado!em!Comunicação!Social!pela!Metodista^SP,!tenho!
MBA! em! Marketing! pela! ESPM^SP! e! pós^graduação! em!
Marketing!Digital!pela!Faculdade!Impacta!de!Tecnologia.!Quem!
quiser! saber! mais! sobre! minha! formação! pode! acessar! meu!
perfil!no!Linkedin!(https://www.linkedin.com/in/deniszanini)!
!
Trabalho! com! o! ramo! digital! desde! 1998,! quando! criava! sites!
usando! o! lendário! Homesite! 2.0,! com! o! conhecimento!
adquirido! com! a! não! menos! lendária! revista! Internet.br.!
Atualmente,! sou! professor! e! consultor! de!marketing! digital! e!
CEO! da! Ynusitado! Digital! Marketing! Intelligence!
(www.ynusitadomarketingdigital.com.br)!.!
!
Mas,! para! simplificar,! gosto! de! me! autodefinir! como! uma!
pessoa!em!beta!permanente!ou!um!“aprendiz!de!engraxate”.!!
!
Você! deve! estar! se! perguntando:! “aprendiz! de! engraxate?! É!
esse! cara! que! vai! me! ensinar! como! melhorar! minha!
performance!digital???”!
!
Calma!!Eu!explico.!
!
Durante! os! anos! da! minha! infância! e! adolescência! uma! das!
minhas!tarefas!domésticas!era!engraxar!os!sapatos!da!família.!
!
Era! uma! imposição! paterna.! Eu! realmente!DETESTAVA! aquilo.!
Toda!semana!era!obrigado!a!recolher!os!sapatos!de!meus!pais!e!
irmãos!e!os!engraxava.!
!
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Não! era! algo! que! demorava!muito! (até! porque,! basicamente,!
só!meu!pai!fazia!o!uso!regular!de!sapatos!de!couro),!mas!para!
mim!aqueles!minutos!representavam!uma!eternidade.!!
!
Depois! de! concluída! a! missão,! todos! os! pares! eram!
supervisionados!pelo!rigor!do!olhar!paterno.!Se!ele!achasse!que!
o! serviço! não! tinha! ficado! satisfatório! (o! que! acontecia! com!
bastante! frequência,! confesso),! lá! ia! eu! com!escova,! flanela! e!
graxa!refazer!o!trabalho!(lembra!que!na!introdução!mencionei!
que! querer! pegar! atalhos! exige! pouco! trabalho! e! muito!
retrabalho?)!
!
Quando! perguntava! para! o!meu! velho! porque! era! obrigado! a!
fazer!aquilo,!sendo!que!nossa!família!tinha!dinheiro!para!pagar!
um!engraxate,!meu!pai!respondia:!!
!
“Isso!é!bom!para!você,!assim!você!ajuda!sua!família!e!se!um!dia!
for!preciso!se!sustentar!sozinho,!você!já!terá!um!ofício!para!se!
manter”.!
!
A!resposta!em!nada!me!consolava.!Pelo!contrário!!Me! irritava!
profundamente.!
!
Logicamente,! quando! fiquei! mais! maduro,! compreendi! que!
naquela! tarefa!doméstica,! tão!singela,!havia!uma!grande! lição!
de! vida.! Uma! lição! de! humildade,! persistência! e,! acima! de!
tudo,!independência.!!
!
Olhando!para!trás,!vejo!o!quanto!essa!atividade!familiar!forjou!
minha!conduta!de!vida.!
!
Engraxar!o!sapato!de!alguém!sem!esperar!nada!em!troca!é!um!
gesto! de!humildade,! de! servir! única! e! exclusivamente! com! o!
propósito!de!ajudar!o!próximo.!
!
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E! quando! ajudamos! os! outros! somos! retribuídos! de! alguma!
forma.! Já!ouviu!o!ditado! “o!universo!devolve!aquilo!que!você!
entrega”,!ou!“você!colhe!aquilo!que!planta”.!Pois!é.!Nada!mais!
verdadeiro.!Se!duvida,!tire!a!prova.!
!
Ao! repetir! o! gesto! com! persistência,! almejando! a! melhora!
contínua! do! processo,! vamos! adquirindo! excelência! nessa!
atividade.! Outra! verdade! absoluta.! Acredite.! Com! vários! anos!
de!prática!me!tornei!um!excelente!engraxate,!embora!ainda!me!
considere!um!aprendiz!;^)!
!
E,! por! fim,! ao! fazer! muito! bem! uma! atividade! (seja! engraxar!
sapatos,! fritar! ovos,! pilotar! aviões! ou! administrar! uma!
empresa)!nos!destacamos,!nos!tornamos!referência!dentro!de!
um!meio.!E!ao!atingir!esse!status!ganhamos!independência!(no!
sentido!mais!amplo!que!você!possa! imaginar)!para!conduzir!a!
nossa!vida!da!maneira!que!acharmos!melhor.!
!
Hoje,! com!meu! pai! falecido! e! os! irmãos! adultos! não! engraxo!
mais! os! sapatos! da! família.! Mas! a! simbologia! desse! gesto! se!
manifesta!em!diferentes!formas.!!
!
Ao! gravar! vídeos,! escrever! artigos! e! produzir! livros! sobre!
marketing! digital! gratuitamente,! estou! ajudando! milhares! de!
pessoas!a!encontrarem!a!melhor!maneira!de! fazer! aquilo!que!
desejam.!
!
Ao! praticar! essa! atividade! com! frequência! e! regularmente!
assistir! cursos! sobre!marketing!digital! (nesse! ramo! temos!que!
estar! em! beta! permanente,! pois! a! novidade! surge! a! cada!
instante),!vou!me!aperfeiçoando,!me!tornando!um!profissional!
melhor.!!
!
E! ao! me! tornar! um! profissional! melhor,! ganho! destaque! e!
independência!para!fazer!as!!coisas!do!meu!devido!modo.!
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!
Há!4!anos,!depois!de!ter!prestado!meus!serviços!para!mais!de!
13! empresas,! decidi! que! era! chegada! a! hora! de! ter! um!
empreendimento!próprio.!Foi!uma!decisão!madura,!planejada.!!
!
Me!preparei!bem!para!a!jornada.!Defini!quais!etapas!tinha!que!
percorrer! até! chegar! meu! objetivo,! poupei! o! dinheiro!
necessário! para! usar! nos! primeiros! anos! e! passei! a! trabalhar!
arduamente!para!o!sucesso!do!projeto.!
!
Hoje,! após! cumprir! as! fases! iniciais,! com! seus! respectivos!
perrengues! e! superações,! sei! que! ainda! tenho! um! longo!
caminho! pela! frente.! Um! caminho! que! me! desafia!
constantemente! e! que! escolhi! percorrer! por! minha! própria!
vontade.!
!
E!que!para!ela!ser!mais!prazerosa!e!bem^sucedida,!quero!ter!a!
companhia!de!pessoas!como!você,!com!espírito!empreendedor!
e!colaborativo.!!
!
Tamo!junto?!!
!
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Capítulo)1:)A)grande)mentira)
!
Eu!sei.!
!
Você!montou!um!negócio!online!para!vender!seus!produtos!ou!
serviços!e!não!está!tendo!retorno.!!
!
Já!fez!de!tudo.!
!
Divulgou! no! Facebook.! Pediu! para! os! amigos! curtirem! e!
compartilharem.!!
!
Usou! o! bônus! de! R$! 150! que! recebeu! do! Google! para! criar!
anúncios!no!Adwords.!!
!
Mandou!email! para!um!mailing! gigante! adquirido! em!um! site!
com!a!apresentação!da!empresa....e!nada!!
!
Sei!mais.!
!
Sei!que!você!está!muito!ansioso!e!angustiado!pois!em!todos!os!
lugares,!em!jornais,!revistas,!programas!de!TV,!sites,!você!só!vê!
casos!de!empreendedores!digitais! felizes,!dando!depoimentos!
sobre! como! são! fodões,! e! parece! que! só! você! não! está! se!
dando!bem.!
!
Vou!mais!além.!
!
Sei!que!você!cogitou,!cogita!ou!cogitará!desistir!do!seu!negócio,!
pois!todas!as!tentativas!que!fez!foram!infrutíferas.!Você!baixou!
ebooks,! viu! vídeoYaulas! grátis,! acessou! sites! em! busca! do!
segredo!para!ter!sucesso!online!e!até!agora!nada.!!
!
Calma!!Não!desista!!
!
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Você!é!um!empreendedor!nato,!lembraYse?!Fizemos!este!pacto!
logo! no! começo! do! livro.! ! E! empreendedores! não! desistem!
assim,!sem!lutar.!
!
Preste!atenção!no!que!irei!lhe!dizer:!não!é!culpa!sua.!
!
Repito:!não!é!culpa!sua!que!você!não!está!ganhando!dinheiro.!
!
Na! verdade,! você! está! sendo! iludido! por! um! sistema! que! há!
muitos! anos! quer! que! você! acredite! que! existe! um! mundo!
encantado,! feito! de! bits! e! dinheiro,! onde! todos! trabalham!
pouco,!são!ricos!e!felizes.!!
!
No! melhor! estilo! das! antigas! campanhas! de! cigarro,! a!
propaganda!vende!a!ideia!que!tudo!é!fácil,!imediato!e!certeiro.!
Que! qualquer! um! pode! entrar! nesse! “xangriYlá! virtual”,! ter!
sucesso!e!ser!feliz!para!sempre.!
!
Não!caia!nessa!mentira!!
!
Há! um! imenso! mercado! predatório,! que! movimenta! uma!
quantia! significativa! de! dinheiro,! envolvendo! mídias!
tradicionais! e! online,! escolas! e! outros! profissionais! da! área!
digital! que! tiram! proveito! da! ingenuidade! das! pessoas! para!
ganhar!dinheiro.!
!
Quer!um!exemplo?!
!
Veja!as!capas!das!revistas!a!seguir.!
!
!
!
!
!
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!
!!!!!!Imagens!extraídas!da!internet!
!
Elas!lhe!são!familiares?!
!
Aposto! minha! coleção! de! tampinhas! de! Grapette! que,! nos!
últimos! anos,! você! deve! ter! se! deparado! com! várias!matérias!
com!esse!enfoque!em!programas!de!TV,!revistas,!jornais,!sites,!
newsletters....!
!
São! reportagens! que,! na! sua! essência,! fornecem! o! mapa! do!
tesouro! para! quem! quer! criar! um! negócio! online! gastando!
pouco!e!ganhando!dinheiro!rapidamente.!Muito!dinheiro!!
!
Tudo!rápido,!fácil!e!lucrativo.!
!
Essas! publicações! usam! como! protagonistas! jovens!
empreendedores!que,!segundo!elas,!tiveram!uma!ideia!genial!e!
com!pouco!dinheiro!viraram!milionários!da!noite!para!o!dia.!
!
As! fotos! são! posadas! no! estilo! “empreendedor! de! sucesso”,!
usando! roupas! informais! e! tendo! como!pano!de! fundo! algum!
lugar!descolado.!
!
Para! corroborar! os! depoimentos! dos! novos! ricos! digitais,! as!
reportagens!trazem!números!do!Serasa!Experian,!do!Ebit!ou!de!
algum!outro!instituto!sobre!ecommerce!brasileiro.!
!



! 15!

E!de!fato!os!números!são!verdadeiros!e!impressionantes!!
!
Em! 2013,! as! 80! mil! lojas! virtuais! brasileiras! movimentaram!
quase! R$! 29! bilhões! em! mercadorias! e! bens! vendidos! pela!
Internet.! Isto! representa! apenas! 2,8%! do! total! do! varejo!
brasileiro,!ou!seja,!o!setor!tem!ainda!um!potencial!imenso!para!
crescer.!(Fonte:!http://glo.bo/1njmauS!)!
!
Até! o! fim! de! 2014,! cerca! de! 52! milhões! de! brasileiros!
(aproximadamente! 25%! da! população)! vão! efetuar! uma!
compra!online,!movimentando!R$!34,6!bilhões.!!
!
Segundo!o!relatório!da!EYbit,!empresa!que!fornece!dados!sobre!
o! comércio! eletrônico! nacional,! as! aquisições! de! produtos!
online!no!país!cresceram!32%!de!2012!a!2013!e!deverão!subir!
outros!20%!em!2014.!(Fonte:!http://abr.ai/1zBc0JY)!
!
Além! dos! números! impressionantes,! é! comum! encontrar!
nessas!reportagens!a!opinião!de!especialistas!de!mercado,!que!
enaltecem!a!rapidez,!a!facilidade!de!lucro!e!o!baixo!custo!para!
criar!e!manter!um!empreendimento!digital.!
!
E!qual!o!problema!dessas!matérias?!!
!
O! problema! é! que,! de! forma! leviana! (e! muitas! vezes!
proposital),! elas! deturpam,! omitem! ou! não! dão! à! devida!
relevância!à!dificuldades!inerentes!aos!negócios!online.!
!
Observação! importante:! não! estou! dizendo! que! os!
empreendedores! retratados! na! matéria! estão! mentindo.! Eles!
contam! suas! versões! e! as! publicações! editam! da! forma! que!
acreditam!que!vão!chamar!mais!a!atenção!do!leitor.!
!
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Nos! bastidores! do! jornalismo,! existe! uma! máximaYsarcástica!
que!é!usada!para!explicar!esse!tipo!de!matéria:!quando!a!lenda!
é!mais!interessante!que!o!fato,!publicaYse!a!lenda.!
!
Traduzindo:! porque! a! mídia! vai! publicar! uma! matéria!
“desinteressante”,! mostrando! o! quanto! é! difícil! fazer! um!
empreendimento! digital! se! tornar! viável! se! o! que! as! pessoas!
querem!é!comprar!a!ilusão!de!serem!ricas?!
!
É! muito! mais! chamativo! ler! uma! reportagem! (mesmo! que!
revele!só!uma!verdade!parcial)!sobre!um!cara!que!“chegou!lá”!
do!que!um!(a!maioria)!que!está!suando!sangue!para!manter!seu!
negócio!ativo?!
!
Quando! vemos! uma! loja! virtual! fazendo! anúncios! na! TV,! na!
internet! ou! em! outros! meios! de! massa,! a! tendência! é!
pensarmos:! “nossa,! esses! caras! estão! vendendo! horrores,!
nadando!em!dinheiro.!Vou!entrar!nessa!pra!ficar!rico”.!
!
Pouca! gente! para! e! reflete:! “será! que! essa! avalanche! de!
anúncio!não!é!desespero,! justamente!por!não!estar!vendendo!
nada”?! Ou! ainda:! “ok,! eles! devem! estar! vendendo,! mas! será!
que!estão!tendo!lucro”?!!
!
Essa!cultura!do!“fácil,!barato!e!lucrativo”!(que!foi!capa!de!uma!
edição! da! revista! Pequenas! Empresas,! Grandes! Negócios! em!
2014)! promove! a! proliferação! do! que! eu! chamo! de!
aventureiros!digitais.!!
!
Diferentemente! dos! empreendedores,! os! aventureiros! são!
amadores!que!querem!apenas!extrair!do!meio!digital!o!máximo!
que!puderem!no!menor!tempo!possível.!
!
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Os! aventureiros! tem! conhecimento! supérfluo! sobre! o!mundo!
digital.! Justamente!por! isso,!caem!como!patinhos!no!conto!do!
milionário!da!web.!!
!
Geralmente! são! “maria! vai! com! as! outras”,! ou! seja,! são!
influenciados! por! um! amigo! que! diz! que! seu! vizinho! tem! um!
primo! de! décimo! segundo! grau! que! “tá! faturando! uma! nota!
com!esse!negócio!de!internet”.!
!
Na!maioria!das!vezes!o!aventureiro!não!atinge!diretamente!seu!
objetivo,!pois!não!tem!condições!para!isso.! !Mas!ao!fazer!essa!
tentativa,! insere! variáveis! nocivas! (preços! muito! aquém! da!
realidade,!serviços!ou!produtos!de!má!qualidade,!atendimento!
precário)!que!prejudicam!o!mercado.!
!
Além! disso,! esse! movimento! predatório! prejudica! os!
verdadeiros! empreendedores! como! você,! que! estão! no!
mercado!digital! para! cultivar! relacionamentos! comerciais! com!
clientes,! fornecedores! e! outros! parceiros,! e! que! precisam! de!
tempo! e! condições! adequadas! para! que! seus! negócios!
frutifiquem.!
!
Os)4)mitos)que)sustentam)a)grande)mentira)
!
Já! que! estamos! falando! sobre! mentiras,! vamos! começar! a!
colocar!o!mouse!direto!na!ferida,!falando!abertamente!sobre!as!
principais! falácias! ditas! e! repetidas! pelos! quatro! cantos,! um!!
mantra! entoado! por! um! séquito! de! pessoas! iludidas,! que!
acreditam!que!acharam!seu!Eldorado!pessoal.!
!
Vamos!desmascarar!agora!os!4!principais!mitos!que!sustentam!
a!grande!mentira!relacionada!aos!negócios!digitais.!
!
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Mito) 1:) Ter) um) negócio) digital) é) barato:! se! eu! ganhasse! um!
centavo!toda!vez!que!ouvisse!isso,!já!teria!mais!moedinhas!que!
a!caixaYforte!do!Tio!Patinhas.!
!
Em! um! primeiro! momento,! por! não! necessitar! de! grande!
espaço! físico! e! ser! propenso! a! relações! de! trabalho! mais!
flexíveis! (home! office,! frilas),! convencionouYse! acreditar! que!
negócios!digitais!são!baratos.!
!
De!fato,!qualquer!pessoa!com!R$!30,00!pode!abrir!um!negócio!
digital.!Esse!é!o!preço!para!se! fazer!o! registro!de!um!domínio!
no!Registro.Br.!!
!
Com! um! pouco!mais! investidos! por!mês,! é! possível! hospedar!
esse! domínio! em! alguma! plataforma.! ! Como! existem!
ferramenta! ! gratuitas! para! ! criação! de! sites,! com! templates!
prontos!e!outras!facilidades,!problema!resolvido.!Certo?!
!
Certo.!
!
Estamos!falando!então!de!uns!R$!600,00!(menos!de!um!salário!
mínimo)!de!custo!por!ano.!Valor!que!parte!da!população!pode!
arcar.!
!
Mas...o!que!você!vai!vender?!
!
Camisetas?! Curso! de! violão?! Joias?! Capas! para! smartphones?!
Utensílios! domésticos?! Maquiagem?! Serviço! de! encanador?!
Quadros?!Plano!de!Saúde?!Curso!de!Culinária?!Livros?!Serviço!
de! buffet! infantil?! Conteúdo! (caso! de! blogs)! para! ganhar!
dinheiro!com!publicidade!online?!
!
Não! sei! se! te! avisaram,!mas! já! existem!milhares! de!empresas!
vendendo! tudo! isso.! Milhares.! Que! já! estão! no! ramo! muito!
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antes! de! você,! com! uma! clientela! fiel! e! uma! considerável!
reputação.!
!
Como!você!vai!superar!a!concorrência?!
!
A!resposta!mais!comum!e!com!efeito!imediato!é:!anunciado!no!
Google.!
!
Ok,!costuma!ser!uma!boa!opção.!E!quanto!você!vai!investir!por!
mês?!!
!
Uns!R$!300,00?!R$!500,00?!Ou!você!é!um!cara!que!confia!no!
seu!taco!e!vai!investir!logo!R$!1.000,00!mensalmente?!
!
Sinto!informar,!leitor,!mas,!atualmente,!com!esses!valores!você!
não!consegue!nem!a!“começar!a!brincar”.!
!
Dependendo!do!ramo!de!atuação,!aquele!bônus!de!R$!150!do!
Google!não!dura!mais!do!que!algumas!horas.!
!
Lógico! que! cada! negócio! tem! suas! peculiaridades,! não! sou!
partidário! da! generalização.! Há! várias! formas! de! divulgar! um!
negócio! digital,! inclusive! os! tradicionais! meios! offline.! No!
capítulo!6!vou!abordar!com!mais!detalhes!o!tema!“Divulgação”.!!
!
Mas!para!começar!a!anunciar!no!Google!hoje!em!dia,!com!um!
volume!competitivo!de!acessos,!são!necessários!pelo!menos!R$!
5!mil!por!mês.!
!
Estamos!falando!de!R$!60!mil!por!ano....!
!
E!aí?!Você!ainda!acha!que!um!negócio!digital!é!barato!para!a!
grande!maioria!da!população?!
!
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Mito)2:)Ter)um)negócio)digital)é)rápido:!de!fato,!como!foi!dito!
no!item!1,!para!abrir!um!negócio!digital!basta!ter!um!domínio!e!
um!serviço!de!hospedagem.!!
!
Esse! processo! leva! poucas! horas.! É! o! tempo! de! acessar! o!
www.registro.br,! efetuar! a! compra! do! domínio,! aguardar! a!
aprovação.!
!
Depois,!basta!acessar!um!site!de!hospedagem!com!templates,!
escolher!o!seu,!montar!o!site!e!pagar!uma!mensalidade.!
!
Rápido,!não?!
!
Sim,! muito! rápido.! Agora....rápido! pra! que?! Pra! quebrar! seu!
negócio!mais!depressa?!
!
Se! você! acha! que! basta! executar! o! procedimento! descrito! e!
ficar! sentado! esperando!o! dinheiro! entrar,! sua! decepção! será!
grande.!Só!não!será!maior!do!que!a!dívida!que!você!vai!ter!que!
pagar.!
!
Caso!não!seja!investido!tempo!para!elaborar!um!estudo!Canvas!
(aprofundaremos! esse! assunto! no! Capítulo! 4)! e! um! plano!
básico! de! negócios,! contemplando! custos,! receitas,! públicoY
alvo,! concorrência,! metas,! seu! negócio! vai! rapidinho! pro!
buraco.!
!
Portanto,! embora! a! velocidade! de! implementação! seja! um!
fator!positivo!para!se!sobressair!à!concorrência,!fazer!as!coisas!
de!forma!estabanada,!sem!estudar!o!setor,!só!vai!lhe!trazer!dor!
de!cabeça.!
!
Uma! informação! importante!para!você!não!colocar!o!carro!na!
frente! dos! bois,! ou! melhor,! o! site! na! frente! do! plano! de!
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negócios:! você! sabia! que! uma! loja! virtual! demora! em! média!
cerca!de!13!meses!para!começar!a!dar!lucro?!
!
Algumas!demoram!mais!de!dois!anos,!outras!fecham!antes!de!
dar!lucro...!Como!você!vai!sobreviver!durante!esse!período?!
!
Já!pensou!nisso?!
!
Se! você! quiser! saber! mais! sobre! breakYeven! e! outras!
informações!“de!bastidores”!que!poucas!pessoas!tem!coragem!
de! contar,! recomendo!esta!entrevista! com!a! Solange!Oliveira,!
viceYpresidente!da!ABCCom!(Associação!Brasileira!de!Comércio!
Eletrônico),!que!realizamos!no!programa!Hangout!Ecommerce.!!
!
Confira!no!link!a!seguir:!!
http://www.hangoutecommerce.com.br/solangeYoliveira.php!
!
Mito)3:)Ter)um)negócio)digital)é)fácil:!de!fato,!como!foi!dito!no!
item!1,! para! abrir! um!negócio! virtual! basta! ter! um!domínio! e!
um!serviço!de!hospedagem.!!
!
E! para! construir! o! site?! Com! pesquisas! sobre! usabilidade! e!
arquitetura! da! informação,! as! plataformas! para! a! criação! de!
sites!de! serviços!e! lojas! virtuais!estão! cada!vez!mais! fáceis!de!
criar!e!administrar.!!
!
A! grande! maioria! possui! templates! prontos! e! ferramentas!
padronizadas,! simples! de! usar.! Bastam! alguns! cliques,! um!
pouco!de!texto,!uma!ou!outra!imagem!e!pronto.!!
!
Mesmo!sem!familiaridade!com!a!internet,!a!grande!maioria!das!
pessoas! consegue! montar! um! site! de! serviços! ou! uma! loja!
virtual!sem!percalços.!
!
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E!quando!há!alguma!dúvida,!existe!uma!fartura!de!tutoriais!em!
texto!ou!vídeo!ensinando!como!fazer.!
!
Isso!é!bom?!
!
Sim!e!não.!
!
Sim!pois!dá!a!oportunidade!de!qualquer!pessoa!ter!um!negócio!
próprio.!
!
E! não! pois! a! tal! facilidade! implica! em! baixas! barreiras! de!
entrada! e! de! saída.! Como! não! existe! um! filtro! de! seleção,! o!
meio!digital!acaba!aceitando!de!tudo.!
!
Profissionais! e! empresas! que! se! prepararam! e! se! estruturam!
são! obrigadas! a! competir! com! aventureiros! que! não! sabem!
direito!o!que!querem.!São!pessoas!que! leram!as! tais!matérias!
do! “rápido,! fácil! e! lucrativo”,! compraram!alguma! coisa!barata!
da!China!e!colocaram!à!venda!na!Internet!à!preço!de!banana.!
!
Geralmente,!no!longo!prazo,!esses!negócios!não!se!sustentam,!
mas,!durante! sua!existência,!quando! somados,! atrapalham!de!
forma!significativa!o!mercado.!!
!
E! para! não! fazer! parte! desse! balaio,! você! vai! ter! que! estudar!
muito.! Fazer! cursos,! ler! livros,! assistir! palestras! e! saber! onde!
encontrar!o!públicoYalvo!para!oferecer!seus!produtos!e!serviços!
e!ser!devidamente!remunerado!para!isso.!
!
Portanto,!esqueça!essa!história!de!que!as!coisas!são! fáceis!no!
meio! digital.! Para! se! destacar,! você! vai! precisar! se! dedicar!
muito!e!ficar!sempre!atento!às!novidades!do!mercado.!
!
Mito)4:)Ter)um)negócio)virtual)é) lucrativo.!Para!ter!lucro,!um!
negócio!precisa! ter! receita!maior!do!que!custo.!Óbvio,!não?!É!
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uma! equação! simples! de! resolver! mas! difícil! de! obter! e! que!
muita!gente!se!esquece!“pela!empolgação!de!ganhar!dinheiro!
rápido”.!!
!
Vamos! analisar! alguns! números! para! você! entender! melhor!
sobre!o!que!estou!falando.!
!
Existem!cerca!de!80!mil!lojas!virtuais!no!Brasil.!Uma!importante!
e! preocupante! característica! deste!mercado! é! a! concentração!
das! vendas! em!poucos! sites:! dez! dos!maiores! sites! brasileiros!
atendem! a! 86%! das! vendas! brasileiras! online.! Restam,!
portanto,! 14%! do! mercado! para! 79.990! empresas! médias! e!
pequenas.!
!
Uma!concorrência!pra!lá!de!acirrada.!!
!
Mas!calma!que!ainda!não!acabou:!você!sabia!que!70%!das!lojas!
virtuais!fazem!menos!de!10!vendas!pro!mês?!
!
Isso!mesmo,!menos!de!10.!Será!que!dá!pra!manter!um!negócio!
vivo!com!esse!movimento!!mensal?!!
!
Dependendo!da!margem!de!lucro,!até!dá.!Mas!será!que!é!esse!
o!caso!do!seu!negócio?!
!
Geralmente!produtos!ou!serviços!de!massa!precisam!de!grande!
volume!de!vendas!para!serem!lucrativos.!
!
No!capítulo!4,!no!qual!falo!da!Matriz!BCG!e!do!Canvas,!você!vai!
entender! melhor! como! resolver! essa! equação! e! tornar! seu!
negócio!viável!
!
!
!
!
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Conclusão)
!
Você! acabou! de! conhecer! os! quatro! grandes! mitos! que!
sustentam! esse! mercado! paralelo! –! e! ilusório! Y! do! mundo!
digital.!
!
Talvez! você! esteja! um! pouco! decepcionado! por! ter! se! dado!
conta!das!dificuldades! inerentes!ao!negócio!online.!Mas!como!
disse!no!início!do!livro,!meu!objetivo!é!ajudar!empreendedores!
a!alcançarem!seus!objetivos!e!para!isso!é!necessário!passar!por!
esse!processo!de!desmistificação.!
!
Procurei! ser! o! mais! honesto! possível! para! derrubar! ilusões! e!
alinhar!sua!perspectiva,!para!que!agora!possamos!focar!apenas!
no!caminho!certo!!
!
Vamos! para! o! capítulo! 2! e! descobrir! por! quais! motivos! você!
não!está!ganhando!dinheiro!com!seu!site?!
!
!
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Capítulo)2:)Por)que)você)não)está)ganhando)

dinheiro)com)seu)site?!
!
Agora! que! você! já! desmascarou! a! grande! mentira! e! está!
consciente!de!que!um!empreendimento!digital!exige!a!mesma!
intensidade! de! trabalho,! capital! e! inteligência! de! um! negócio!
offline,! vamos!em!busca!da! resposta!para! a!pergunta!que! lhe!
aflige:!por!que!você!não!está!ganhando!dinheiro!com!seu!site?!
!
Antes! de! iniciarmos! o! caminho! em! busca! da! solução! vou! te!
contar!um!segredo:!você!não!está!só.!Recebo!diariamente,!via!
email,! chat,! formulário! de! contato! etc,! muitas!mensagens! de!
empreendedores!como!você!pedindo!ajuda!para!resolver!esse!
impasse.!
!
Eu! mesmo! muitas! vezes! me! fiz! essa! pergunta.! E! depois! que!
descobri! a! resposta,! faço! constantemente! uma! adaptação!
desse! questionamento! para! que! meu! negócio! não! se! torne!
ultrapassado,!algo!como!“estou!ganhando!dinheiro!da!maneira!
correta”?!ou!“o!que!posso!fazer!para!maximizar!meus!ganhos”?!
!
Existem! várias! razões! para! seu! negócio! online! não! gerar!
receita.!A!seguir,! listei!as!possibilidades!mais!comuns.!Assinale!
com!um!(X)!aquelas!que!você!acredita!que!são!as!causas!do!seu!
empreendimento!não!apresentar!o!resultado!desejado.!!
!
Com! isso,! você! vai! conseguir! focar! nas! causas! que! estão!
atrapalhando!o!desenvolvimento!do!seu!negócio.!
!
Vale!ressaltar!que!não!existe!um!único!motivo.!Geralmente!eles!
estão! intrinsicamente! ligados! entre! si,! ocasionando! um! efeito!
dominó.!
!
!
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1. Mercado) saturado,! com! muitos! competidores,! no! qual!
geralmente! levam! vantagem! somente! aqueles! que!
conseguem!oferecer!o!menor!preço.!(!)!
!

2. O)site) é)muito)novo!e!ainda!não!teve!tempo!para!obter!
um!número!expressivo!de!visitas.!(!)!

!
3. Empreendedor)e)os)outros)envolvidos)no)negócio)nunca)

ou) pouco) atuaram) no) segmento! e! nem! desenvolveram!
pesquisas!sobre!suas!particularidades.!(!)!

!
4. O)produto)ou)serviço)oferecido)não)tem)nenhum)tipo)de)

diferenciação,! ou,! quando! tem,! o! públicoSalvo! não!
consegue!percebêSla.!(!)!

!
5. Pouco) ou) nenhum) investimento) em)divulgação! (Google!

Adwords,! Email! Marketing,! Mídias! Sociais,! Webinars,!
Games,!Ebooks,!etc).!(!)!
!

6. Alto)custo)operacional,!ou!seja,!os!custos!para!manter!o!
negócio! (salário,! aluguel,! frete! etc)! praticamente!
inviabilizam!sua!existência.!(!)!

!
7. O)conteúdo)(textos,)fotos,)vídeos,)infográficos))é)escasso!

e/ou! desatualizado! e/ou! desinteressante! e/ou! tudo! isso!
junto.!(!)!
!

8. O) site) não) conta) com) redutores) do) índice) de)

insegurança,!ou!seja,!elementos!que!ajudam!a!atenuar!o!
receio! que! o! internauta! tem! de! adquirir! algo! de! uma!
empresa!pouco!conhecida.!(!)!
!

9. O)site)não)conta)com)técnicas)de)persuasão)de)vendas,!
ou! seja,! elementos! que! elencam! de! forma! linear! a!
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argumentação!que!irá!convencer!o! internauta!que!vale!a!
pena!adquirir!o!produto!ou!serviço!oferecido.!(!)!
!

10. O) site) não) está) estruturado) com) técnicas) de) SEO!
(Search' Engine' Optimization)! para! que! fique! bem!
posicionado! nos! resultados! de! busca! do! Google! e! de!
outros!buscadores.!(!)!

!
11. Negócio)baseado)exclusivamente)em)um)modismo!

que! já! está! ou! mais! cedo! ou! mais! tarde! ficará!
ultrapassado.!(!)!

!
12. O) preço) cobrado) não) condiz! com! aquilo! que! o!

públicoSalvo!está!disposto!a!pagar.!(!)!
!

13. A) interface) não) é) amigável! para! a! navegação!
voltada!à!conversão,!exagerando!na!quantidade!de! links,!
textos,!imagens,!formulários!e!páginas!desnecessárias.!(!)!

!
14. O)produto)ou)serviço)é)muito)específico!e!não!tem!

escalabilidade,!ou!seja,!a!procura!é!muito!baixa.!(!)!
!

15. O) site) não) oferece) nenhuma) “isca) digital”! para! a!
obtenção! de! lead,! ou! seja,! um!ebook,!newsletter,! vídeo,!
código!de!desconto!para!quem!cadastra!seu!email.!(!)!

!
16. O) site) não) realiza) ações) de) fidelização! para!que!o!

internauta! o! acesse! regularmente,! tais! como! descontos!
especiais!para!clientes,!vídeos!com!novas!dicas,!etc.!(!)!
!

17. O) serviço) de) hospedagem) do) site) é) ruim,! fazendo!
com!que!ele!fique!fora!do!ar!com!regularidade.!(!)!

!
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18. O) site) oferece) poucas) opções) de) pagamento,!
restringindo!a!possibilidade!de! impactar!um!públicoSalvo!
maior.!(!)!

!
19. O) site) não) disponibiliza) formas) de) contato) online!

para! que! o! internauta! possa! tirar! dúvidas! de! imediato,!
como!chat,!whatsapp!e!outros.!(!)!
!

20. O) empreendedor) não) usa) ferramentas) de) web)

analytics! (como! o! Google' Analytics)! para! confererir! o!
desempenho!do!site.!(!)!
!

21. O) site) possui) muitas) reclamações! em! canais!
especializados! em! defesa! do! consumidor,! como! o!
Reclame!Aqui.!(!)!
!

22. O) layout) do) site) não) é) responsivo,! que! não! se!
adapta! ao! tipo! de! tela! em! que! está! sendo! visto!
(smartphones,!tablets).!(!)!

!
Essas! são! apenas! algumas! das! razões!mais! comuns.! Acredite:!
existem! bem! mais!! Algumas! nem! tem! relação! direta! com! o!
negócio!em!si,!mas!o!afetam!diretamente,! como!por!exemplo!
diminuição! do! poder! aquisitivo,! desemprego,! períodos! de!
indefinição!política!(como!eleições)!e!outros.!!
!
Bom,! mas! vamos! falar! do! seu! negócio.! Dessa! pequena! lista,!
quais! são! as! razões! que! você! acredita! que! estão! afetando! a!
performance! do! seu! empreendimento?! Você! deve! achar! que!
quanto!menos! identificação! houver! entre! a! lista! e! o! seu! site,!
melhor!não?!
!
Nem!sempre.!Se!o!seu!problema!estiver!focado!em!um!ou!mais!
dos! primeiros! itens! na! lista,! tenho! uma! notícia! não! muito!
agradável!para!lhe!dar.!
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!
Os!primeiros!fatores!não!ocupam!a!dianteira!à!toa.!Eles!são!as!
causas!!mais!comuns!que!levam!um!empreendimento!digital!ao!
fracasso.!!
!
Vamos!comentar!cada!um!deles?!
!
1))Mercado)Saturado)

Esse!é!o!principal! “problema”.!Quando!alguém!decide! investir!
em!um! ramo!porque! conhece! ou! ouviu! falar! da! existência! de!
“um!monte! de! gente! lucrando! com! isso”,! é! sinal! que! ser! um!
novo!entrante!pode!ser!um!tanto!arriscado.!!
!
Se! o! cenário! é! esse! provavelmente! já! existem! marcas!
consolidadas! (com! bom! posicionamento! no! Google)! e!
conhecidas,!com!público!fidelizado.!Pra!conseguir!seu!lugar!ao!
sol! você! vai! precisar! investir! muita! grana! em! divulgação! e!
buscar!algum!tipo!de!diferenciação!que!o!mercado!dê!valor.!
!
Quantas! loja! online! de! roupas,! perfumes,! bijuterias,! produtos!
de! informática,! capas! para! smartphones,! cartões! de! visita,!
flores,! você! conhece?! Muitas! não?! E! empresas! oferecendo!
serviços! relacionados! à! seguro,! pilates,! música,! inglês,!
culinária...!Mais!ainda!!
!
Para! saber! como! anda! a! competitividade! do! setor! use! nosso!
velho!conhecido:!o!Google.!Faça!uma!pesquisa!(de!preferência!
durante! a! semana,! no! horário! comercial)! sobre! o! tipo! de!
negócio!que!você!quer!abrir.!Se!encontrar!três!ou!mais!páginas!
repletas! de! resultados! orgânicos! e! pagos,! isso! significa! que! a!
coisa!está!bem!acirrada.!
!
Caso,! mesmo! assim,! você! queira! investir! em! um!
empreendimento!na!área,!busque!formas!de!se!diferenciar!e!se!
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diversificar! (e,! claro,! sem! esquecer! da! divulgação!).! Veremos!
mais!detalhadamente!esses!dois!itens!nos!Capítulos!4!e!5.!
!
2))O)site)é)muito)novo!
Com! frequência! recebo! emails! e! ligações! de! empreendedores!
impacientes!pedindo!para!que!eu!analise!o!que!está!de!errado!
com! o! site! deles.! Quando! eu! pergunto! por! que,! na! avaliação!
deles,!o!site!está!com!problemas,!às!vezes!escuto:!“Por!que!o!
site!está!no!ar!há!um!mês!e!vendendo!tão!!pouco....”!
!
Olha! a! cultura! do! “rápido,! fácil! e! lucrativo”! aparecendo! aí! de!
novo.! Como! em!qualquer! negócio,! um! site! precisa! de! tempo,!
de!amadurecimento.!Principalmente!no!caso!de!marcas!novas,!
que! não! são! conhecidas! e! enfrentam! a! desconfiança! do!
consumidor.!
!
Mesmo!com!campanhas!de!divulgação!bem!estruturadas,!que!
levam! tráfego! qualificado! para! o! site,! é! natural! uma! certa!
dificuldade!no!começo.!!
!
Faz!parte!do!comportamento!do!internauta!buscar!informações!
adicionais! sobre! uma! empresa! que! não! conhece,!
principalmente! se! o! produto! ou! serviço! oferecido! irá!
representar!uma!soma!relevante!de!dinheiro.!
!
Portanto,!é!necessário!ter!um!pouco!de!paciência.!Mesmo!que!
o! site! tenha! seguido! à! regra! toda! a! cartilha! de! um! negócio!
online!de!sucesso,!demora!certo!tempo!para!que!ele!emplaque.!!
!
Até! porque,!mesmo! depois! que! o! site! começar! a! ter! vendas,!
será!necessário!esperar!um!pouco!mais!até!que!ele! comece!a!
dar!lucro!(de!1!a!2!anos,!como!já!mencionado!neste!ebook).!
!
Para! saber! mais,! veja! esse! vídeo! que! gravei! sobre! a!
“impaciência,!uma!das!maiores! inimigas!do!marketing!digital”,!
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http://www.marketingdigitalconsultor.com.br/videosSzaniniS
responde/zaniniSrespondeSimpacienciaSumSdosSmaioresS
inimigosSdoSmarketingSdigital!
!
3))Empreendedor)e)os)outros)envolvidos)no)negócio)nunca)ou)

pouco)atuaram)no)segmento)

Acredite.! Isso! é! bem! comum,! principalmente! no! caso! de!
pessoas!que!tem!um!emprego!fixo!e!querem!ganhar!uma!renda!
extra!com!um!“bico!digital”.!!
!
Ouvem! falar! de! um! amigo,! veem! um! anúncio! ou! leem! uma!
matéria! dizendo! que! abrir! uma! loja! virtual! de! X! ou! Y! é! uma!
maneira!fácil!de!ganhar!dinheiro.!!
!
Então! assistem! vídeos! sobre! como! criar! uma! loja! usando! o!
Magento,!colocam!os!produtos!à!disposição!e!ficam!esperando!
(sentados,! porque! em! pé! cansa)! a! grana! entrar.! Só! que! eles!
nunca! pesquisaram!nada! sobre! o!mercado.!Nadinha! de! nada.!
Desconhecem! os! hábitos! de! compra! do! consumidor,!
sazonalidade,!tíquete!médio,!etc.!
!
E!daí!quebram!a!cara.!O!que!eu!recomendo!é!que!pelo!menos!
um!dos!sócios!tenha!conhecimento!do!setor.!Se!nenhum!tiver,!
mãos! à! obra.! Façam! cursos,! pesquisem,! falem! com! gente! da!
área.! ! Quando! se! sentirem! familiarizados! ,! dominando! o!
assunto,! aí! é! chegada! a! hora! de! analisar! se! realmente! vale! a!
pena!investir!no!negócio.!
!
4))Produto)ou)serviço)sem)diferenciação)

Outra!ocorrência!comum.!Para!se!sobressair!à!concorrência,!é!
necessário!se!destacar!por!algo!que!o!mercado!não!ofereça!em!
abundância.!!
!
Caso!contrário,!o!fator!decisivo!na!hora!da!compra!geralmente!
será!o!preço.!Se!todas!as!lojas!oferecem!exatamente!o!mesmo!
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produto!e!a!mesma!qualidade!de!atendimento,!vencerá!aquela!
que!oferecer!o!menor!preço,!concorda?!
!
Se! você! não! consegue! vencer! pela! oferta!mais! barata,! pense!
com!carinho!na!diferenciação.! Ser!uma!empresa!especializada!
em! um! único! serviço! ou! produto! exclusivo! é! um! fator! de!
destaque.! A! imagem! de! empresa! “especialista”! conta! muitos!
pontos! por! quem! está! em! busca! de! qualidade! e! bom!
atendimento.!
!
Dê! uma! olhada! nessa! matéria! da! Pequenas! Empresas! &!
Grandes!Negócios!no!link!a!seguir:!
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2014/10/empresa
sSapostamSemSexclusividadeSparaSlucrarScomScomercioS
eletronico.html!
!
Daí!vem!a!dúvida!mais!comum:!como!saber!se!o!tamanho!desse!
nicho!é!suficiente!para!suprir!um!negócio!especializado?!Além!
da!pesquisa!de!mercado,!há!um!segredinho!que!pouca!gente!se!
dá! conta:! em! um! mesmo! ramo,! você! pode! montar! negócios!
online!diferentes,!especializados!em!nichos.!
!
No!capítulo!4,!quando!abordarmos!a!matriz!BCG,!vou!discorrer!
mais!profundamente!sobre!esse!tema.!
!
5))Pouco)ou)nenhum)investimento)em)divulgação!
Vou!abordar!esse!assunto!agora!e!repetiSlo!em!diversos!pontos!
do!livro,!pois!o!considero!essencial.! Invista!constantemente!na!
divulgação! do! seu! negócio.! Quanto?! Quanto! você! puder!
investir!!
!
Pense!fora!da!caixinha!do!“rápido,!barato!e!lucrativo”.!Ter!uma!
empresa!digital! forte!e!operante! requer! investimento! regular,!
principalmente!em!divulgação.!
!
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Tenha! sempre! reservado! um!percentual! do! faturamento! para!
divulgação.!A!divulgação!pode!ser!feita!por!diversos!canais!(on!
e! offline),! tais! como! email,! demonstração! do! produtos! em!
pontos!de!venda,!vídeos,!mídias!sociais,!estandes!em!feiras...!O!
importante! é! impactar! o! públicoSalvo! certo! no! momento!
adequado.!
!
Economizar! em!divulgação! costuma! resultar! na! tal! “economia!
burra”.! A! equação! é! simples:! quanto!menos! investimento! em!
divulgação,! menor! a! quantidade! de! vendas,! gerando! menos!
faturamento.!
!
Dinheiro!aplicado!em!divulgação!não!é! custo,! é! investimento!!
Pense!como!profissional.!
!
Para! saber! quanto! retorno! você! poderá! ter,! alguns! canais,!
como! o! Google! Adwords,! oferecem! ferramentas! para! fazer!
estimativas.! Com! elas! você! consegue! prever! o! ! número!
aproximado!de!cliques!que!sua!campanha!receberá!de!acordo!
com!o!valor!pago!por!palavraSchave.!
!
Isso! é! fundamental! para! o! alinhamento! de! expectativas.! É!
comum!observar!a! frustração!de!empresários!que,!sem!usar!a!
ferramenta,! imaginavam! que! iam! receber! um! tráfego!
estrondoso!investindo!alguns!míseros!reais!no!Adwords.!
!
Quando!confrontados!com!a!realidade!do!mercado,!percebem!
que! precisam! investir! muito! mais! para! fazerem! frente! à!
concorrência.! E,! em! alguns! casos,! se! dão! conta! que! não! tem!
como! bancar! a! campanha! por! muito! tempo,! pois! não! se!
planejaram!pra!isso.!
!
Logicamente,! o! budget! para! esse! fim! precisa! estar! dentro! da!
planilha!de!custos!da!empresa.! Investir!valores!muito!além!da!
realidade!financeira!do!negócio!pode!significar!sua!ruína.!
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!
6))Alto)custo)operacional)

Uma!empresa!digital!precisa!ser!leve.!Principalmente!se!ela!não!
tem! um! grande! aporte! financeiro.! Conheço! empreendedores!
que,! antes! de! terem! clientes,! alugam! salas! em! bairros!
descolados,! contratam! funcionários!a!peso!de!ouro,! compram!
equipamentos! de! última! geração! e! começam! a! operar!
totalmente!no!vermelho.!!
!
Em! alguns! casos,! essas! empresas! quebram! sem! nunca! terem!
conseguido! operar! no! azul.! Veja:! não! é! vergonha! alguma!
começar!um!negócio!no!quarto!de!casa.!
!
A! Netshoes! começou! na! casa! dos! proprietários! e! vendendo!
pelo!Mercado!Livre.!!À!medida!que!foram!crescendo,!ganhando!
corpo,! alugaram! salas,! contrataram! funcionários! e! fizeram!
outros!investimentos!para!conquistar!a!liderança!do!mercado.!!
!
Uma!ótima!forma!de!começar!um!negócio!virtual!é!!operar!em!
escritórios!de!cowork,!ou!seja,!um!espaço!dividido!entre!várias!
empresas! que! usufruem! de! serviços! em! comum,! como! wiSfi,!
sala!de!reuniões,!etc.!Além!de!custos!muito!menores,!a!sinergia!
entre! os! empreendedores! é! forte,! resultando! em! muitas!
parcerias.!
!
Você! sabia! que! existem! espaços! de! coworks! gratuitos?! Um!
deles! é! na! Fiap,! em! São! Paulo.! Vale! a! pena! conhecer!
http://www.fiap.com.br/coworking/!.!Veja!se!na!sua!cidade!não!
tem!algo!parecido.!
!
7))O)conteúdo)(fotos,)textos,)vídeos,)infográficos))é)escasso!
Não! existe! nada! mais! broxante! do! que! um! site! pobre! de!
conteúdo.!Se!o! !conteúdo!estiver!desatualizado,! !é!pior!ainda.!
Transmite!uma!sensação!de!abandono,!desleixo.!
!
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No!meio!online,!a!informação!é!consumida!muito!rapidamente,!
por!isso!é!necessário!produzir!conteúdo!com!regularidade.!
!
Vídeos,! artigos,! infográficos,! fotos,! tudo!ajuda!a! atrair! tráfego!
qualificado!e!conta!preciosos!pontos!no!ranking!de!avaliação!do!
internauta.! Quanto! mais! relevante! for! esse! material,! melhor!
para!o!prestígio!da!empresa.!
!
Sempre! recomendo! aos! meus! clientes! que! tenha! seções!
destinados! ! a! artigos! e! notícias,! ! e! que! os! mantenham!
alimentados.! Na! maioria! das! vezes! a! compra! não! é! feita! na!
primeira! visita! ao! site.! Assim,! quanto! mais! novidades! você!
oferecer,!maior!a! chance!do! internauta!voltar!e,!um!dia,! virar!
cliente.!
!
8))O)site)não)conta)com)redutores)do)índice)de)insegurança)

Imagine!que!você!está!em!busca!de!um!produto!ou!serviço!e,!
pelo! Google,! acaba! descobrindo! um! site! com! exatamente!
aquilo!que!procura.!O!preço!é!convidativo!e!o!prazo!de!entrega!
é!de!48!horas.!
!
Mas!é!um!site!de!uma!empresa!da!qual!você!nunca!ouviu!falar.!
Navegando!por!ele!não!foi!possível!localizar!endereço!da!sede,!
depoimentos! de! clientes,! chat! online! para! esclarecimento! de!
dúvidas,! seção! com! as! perguntas! mais! frequentes,! acesso! à!
redes! sociais,! telefone,! email....! apenas!um! formulário!padrão!
de!contato.!
!
Você!decide!pesquisar!novamente!no!Google!e!encontra!outro!
site! oferecendo! aquilo! que! deseja.!O! preço! é! um!pouco!mais!
caro!que!o!outro!e!o!prazo!de!entrega!de!72!horas.!!
!
Também! é! um! site! desconhecido,! mas! este! conta! com!
depoimentos! de! clientes! (inclusive! em! vídeos),! uma! seção! do!
corpo!diretivo!da!empresa! com! fotos!e!eSmails!de! contato!de!
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cada! um,! chat! online,! endereço! e! telefones,! política! de!
devolução!e!troca,!etc.!
!
Garanto!que!você! irá!optar!por!comprar!desse!último,!mesmo!
sendo!o!preço!e!o!prazo!de!entrega!maiores!do!que!o!primeiro.!
Por! que?! Porque! ele! usa! os! fatores! de! redução! do! índice! de!
insegurança.!!
!
Quanto!mais!“amigável”!for!o!ambiente!de!navegação,!maior!a!
propensão! do! internauta! em! efetuar! a! compra,! pois! a!
segurança! é! um! dos! fatores! com! maior! peso! na! hora! de!
comprar!pela!internet.!
!
9))O)site)não)conta)com)técnicas)de)persuasão)de)vendas!
Vender! é! uma! arte! e! como! tal! conta! com! técnicas! ! para! sua!
execução!e!difusão.!Basta!escolher!um!método!(ou!uma!mescla!
deles)!e!colocáSlos!em!prática!.!
!
Um!site!deve!usar!esses!artifícios.!Por!mais!que!a!interface!seja!
moderna!e!amigável!e!o!produto!ou!serviço!de!boa!qualidade,!
eles! não! são! suficientes! para! causar! a! “comoção”! necessária!
para!que!o!internauta!aperte!a!tecla!“comprar”.!
!
Isso!se!explica!pelo!fato!do!consumidor!justificar!para!si!mesmo!
a! necessidade! de! uma! aquisição! usando! critérios! racionais!
(economia,! praticidade),! mas! a! tomada! final! de! decisão! é!
totalmente! conduzidas! por! fios! emocionais! (ganância,! autoS
realização,!bemSestar).!!
!
Uma! forma!eficaz!de!vender!consiste!na!utilização!de!gatilhos!
mentais.! Gatilhos! mentais! são! argumentações! de! vendas!
baseadas! em! expressões! que! aguçam! determinados!
sentimentos! nas! pessoas,! convencendoSas! da! necessidade! em!
adquirir!aquilo!que!ela!almeja.!
!
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Alguns!exemplos!de!gatilhos!mentais:!
!
• Curiosidade:! “não' acredito' que' você' não' sabia' disso”,'

“conheça'os'3'passos'para'o'sucesso'pessoal”.!
!
• Prova!social:!“mais'de'3'milhões'de'pessoas'já'assistiram”,'

“produto'líder'em'satisfação'dos'consumidores”.!
!
• Autoridade:! “produto' certificado' pela' Intel”,'

“metodologia'aprovada'pela'Universidade'de'Harvard”.!
!
• Escassez:! “edição' limitada' em' apenas' 100' unidades”,'

“faltam'2'horas'para'o'encerramento'das'inscrições”!
!
• Ganância:! “compre' um' e' ganhe' outro' grátis”,' “aumente'

seus'rendimentos'em'até'50%'sem'sair'de'casa”'
!
Esses!são!apenas!5!exemplos!de!gatilhos!mentais,!mas!existem!
dezenas!de!outros!que!podem!e!devem!ser!usados!de!acordo!
com!o!públicoSalvo!e!o!tipo!de!produto/serviço.!
!
10))O)site)não)está)estruturado)com)técnicas)de)SEO!(Search)
Engine)Optimization)!
SEO!são!técnicas!que!ajudam!seu!site!a!ficar!melhor!ranqueado!
no!Google.!Uma!pesquisa! indica!que!68%!dos! internautas!não!
passam! da! primeiro! página! do! Google! (Fonte:!
http://www.heat.com.br/wpScontent/uploads/2010/09/seoS
infografico.jpg)!e!que,!enquanto!o!primeiro!colocado!na!página!
recebe!34,3%!dos!cliques,!o!décimo!recebe!apenas!2,7%!(fonte:!
SEOMoz).!
!
Acho!que!deu!pra!entender! a! importância!do! SEO!no! sucesso!
de!um!negócio,!não?!!
!
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Não! estranhe! esse! tópico! ser! tão! curto.! No! capítulo! 6!
abordaremos!com!mais!ênfase!essa!técnica.)
!
11))Negócio)baseado)exclusivamente)em)um)modismo)

Há!cerca!de!2!anos,!uma!loja!(física!ou!virtual)!especializada!em!
cupcakes! era! sinônimo! de! negócio! tentador.! Todo! mundo!
queria!experimentar!os!bolinhos!sensação!do!momento.!Hoje!a!
realidade!é!diferente,!já!que!a!expansão!generalizada!da!oferta!!
praticamente!banalizou!o!produto.!
!
No!momento!em!que!escrevo!este!livro,!a!moda!são!os!picolés!
recheados!com!frutas!ou!doces,!os!paleteros.!São!os!“cupcakes!
da! vez”.! Talvez! quando! você! o! estiver! lendo,! a! moda! já! será!
outra.!!!
!
A! não! ser! que! você! tenha! consciência! que! esse! é! um! tipo! de!
negócio!de!curto!prazo,!que!tem!data!de!início!e!de!saída,!não!
invista!nesse!tipo!de!empreendimento.!!
!
Uma!boa!forma!de!medir!se!ainda!dá!pra!investir!é!consultando!
o! Google! Trends! (! https://www.google.com.br/trends/! )!
ferramenta!do!Google!que!indica!as!tendências!de!busca.!
!
12))O)preço)cobrado)não)condiz)com)aquilo)que)o)público\alvo)

está)disposto)a)pagar)

A!rotina!é!de!conhecimento!geral.!Quando!queremos!comprar!
algo,!acessamos!o!Google!ou!uma! ferramenta!de!comparação!
de! preços! (Buscapé,! UOL! Shopping,! Google! Shopping,! etc)! e!
verificamos!qual!loja!oferece!o!menor!preço.!!
!
Quando! os! preços! são! iguais! ou! muito! próximos,! analisamos!
outras! variáveis,! como! reputação! da! loja,! quantidade! de!
reclamações! no! Reclame! Aqui,! meios! de! pagamento,!
quantidade! de! parcelas,! prazo! de! entrega,! tempo! de! garantia!
etc.!Somente!após!esse!processo!finalizamos!a!compra.!
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!
Se! estamos! falando! de! um! serviço,! enviamos! uma!mensagem!
pelo! site! solicitando!orçamento! e!mais! detalhes! sobre! ele.! Só!
depois! que! tivermos! um! número! razoável! de! propostas!
faremos!a!comparação!e!tomaremos!a!decisão.!
!
Se! o! seu! produto! ou! serviço! é! mais! caro! do! que! a! média,! é!
preciso! deixar! evidente! as! razões! ou! benefícios! para! o!
consumidor.!Porque!ele!sabe!quanto!seu!concorrente!cobra.!!
!
Se! você! se! sobressai! pelo! atendimento! dedicado,! qualidade!
superior,! garantia! estendida,! localização! privilegiada,!
credibilidade! da! marca,! dê! ênfase! a! esses! diferenciais! e! se!
certifique!por!meio!de!pesquisas!que!isso!é!percebido!pelo!seu!
públicoSalvo.!
!
Assim! você! foge! do! nivelamento! por! baixo,! da! síndrome! da!
lojinha!do!1,99.!Quando!a!comparação!fica!mais!equilibrada,!as!
qualificações!de!cada!empresa!ganham!destaque!e! facilitam!a!
decisão!do!comprador!
)

13))A)interface)não)é)amigável!
O! site! é! a!matriz! virtual! de!uma!empresa.! Por! isso! seu! layout!
precisa!ser!amigável!e!convidativo,!para!atrair!o!consumidor.!!
!
Quando! entramos! em! uma! loja! física! e! nos! deparamos! com!
produtos!empoeirados,!posicionados!em!local!de!difícil!acesso,!
sem!organização,!ambiente!escuro!e!abafado,!sem!organização,!
nossa!tendência!é!sair!de!lá!o!mais!rápido!possível!para!nunca!
mais!voltar.!
!
Em! um! site! acontece! a! mesma! coisa.! Por! essa! razão,! a!
experiência! de! navegação! do! internauta! tem! que! ser! a! mais!
agradável!possível.!!
!
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A!home'page!deve!ser!encarada!como!uma!vitrine,!exibindo!as!
principais! novidades! e/ou! carroSchefe.! As! seções! devem! ser!
divididas!em!categorias!específicas.!Textos!com!fontes! legíveis!
e!imagens!de!boa!qualidade!ajudam!a!transmitir!uma!sensação!
agradável.!
!
As! cores! devem! estar! em! sintonia! com! a! imagem! que! a!
empresa!quer!transmitir.!Não!caia!na!tentação!de!poluir!o!site!
com!excesso!de!informações.!Muitas!vezes,!em!design,!“menos!
é!mais”.!!
!
Investir! em! layout! é! uma! decisão! estratégica! inteligente.!
Portanto,!vale!a!pena!reservar!um!percentual!do!investimento!
no!desenho!do!site!e!outros!canais!de!contato.!
!
Se! a! sua! condição! financeira! inicial! não! permitir,! ok,! é! válido!
usar! templates! prontos,! com!as! adaptações!possíveis.!Mas!na!
primeira! oportunidade,! recomendo! contratar! um! profissional!
ou!agência!que!consiga!traduzir!visualmente!o!conceito!do!seu!
negócio.!
!
14))O)produto)ou)serviço)é)muito)específico!
Como! já! vimos,! a! diferenciação! da! oferta! é! uma! vantagem!
estratégica! relevante.! Contudo,! se! a! diferenciação! não! vier!
acompanhada! de! certa! escalabilidade,! ou! seja,! um! número!
base!!de!consumidores!interessados!na!oferta,!talvez!não!exista!
sustentabilidade!para!o!negócio.!
!
O! levantamento! desse! tipo! de! informação! requer! pesquisa! e!
conhecimento! de! campo.! Às! vezes,! aquela! ideia! sensacional!
que!tivemos!já!foi!inspiração!para!outros!empreendedores,!que!
nunca!a!puseram!em!prática!porque!pesquisas!demonstraram!a!
inviabilidade!do!empreendimento.!
!
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Uma!outra!alternativa!é!executar!o!produto!ou!serviço!apenas!
sob! demanda.! Assim,! ao! não! trabalhar! com! estoque,! você!
reduz! o! custo! da! operação.! Em! compensação,! o! tempo! de!
entrega!poderá!ser!maior.!
)

15))O)site)não)oferece)nenhuma)“isca)digital”)

Iscas! digitais! são! produtos! ou! serviços! em! um! site! oferecidos!
gratuitamente!em! troca!do!email!do! internauta.!Não!estamos!
falando!de!nada!caro,!que!onere!a!empresa.!!
!
Geralmente! são! newsletters,! artigos,! vídeos,! ebooks,!
participação!em!promoções,!catálogos...!Qualquer!coisa!que!o!
internauta!queira!ter!acesso!rápido!e!grátis!e!não!se!incomode!
em!oferecer!seu!email.!
!
Logicamente,! este! email! deve! ser! tratado! com! respeito.!Nada!
de!vendêSlo!para!terceiros!ou!usáSlo!para!empurrar!ofertas!que!
nada!tem!a!ver!com!o!perfil!do!internauta.!Caso!contrário,!sua!
empresa!vai!cair!na!lista!negra!dos!spammers':S(!
!
Este! email! deve! ser! usado! pontualmente! em! ações!
estratégicas.! Vamos! supor! que! um! internauta! baixou!
gratuitamente! um! ebook! sobre! receitas! básicas! de! pratos!
italianos!em!um!site!de!uma!livraria!e!deu!autorização!para!que!
ela!envie!regularmente!novidades!sobre!o!tema.!!
!
Quando!houver!lançamentos!de!livros!de!gastronomia!italiana,!
com!receitas!avançadas,!a! livraria!pode!enviar!email!para!este!
internauta! contando! sobre! a! novidade.! Como! ele! já!
demonstrou!interesse!sobre!o!assunto,!a!chance!dele!comprar!
é!maior.!
!
As! iscas! digitais! são! maneiras! simpáticas! de! iniciar! um!
relacionamento,! tendo! como! premissa! o! interesse! do!
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consumidor! pelo! tema! e! o! chamariz! irresistível! do! termo!
“grátis”.!Nunca!!subestime!o!poder!dessa!palavra!!
)

16))O)site)não)realiza)ações)de)fidelização)

Vencer!a!barreira!da!primeira!compra!é!um!dos!desafios!mais!
emblemáticos!de!um!negócio!online.!A!partir!do!momento!que!
o! internauta! sentiu! a! confiança! necessária! para! iniciar! um!
relacionamento!comercial!com!você,!tudo,!teoricamente,!tende!
a!ficar!mais!fácil.!
!
Repetindo:! teoricamente.! Não! espere! que! o! internauta! “se!
esforce”! para! voltar! a! comprar! de! você.! EstimuleSo!
regularmente! com! ações! de! fidelização,! com! os! clássicos!
“cupons! de! desconto”,! “produtos! complementares! (ao!
comprado)!em!oferta”,!etc.!
!
FidelizáSlo!pelo! inusitado!também!costuma!surtir!efeito.!Como!
por!exemplo!convidáSlo!para!um!evento!com!tudo!na!faixa!ou!
enviar!um!presente!físico!(por!mais!simples!que!seja)!no!dia!do!
aniversário.!
!
O!essencial!é!não!deixar!o! relacionamento!“esfriar”.!Por!meio!
de! ferramentas! de! CRM! é! possível! identificar! hábitos! do!
internauta! e! o! estágio! do! relacionamento,! que! ajudarão! a!
definir!qual!a!ação!mais!eficaz!a!ser!tomada.!
)

17))O)serviço)de)hospedagem)do)site)é)ruim)

Ficar! com! o! site! fora! do! ar,! mesmo! que! por! alguns! minutos,!
pode!representar!um!sério!prejuízo!para!a!empresa.!No!dia!19!
de!agosto!de!2013,!o!site!da!Amazon!ficou!cerca!de!30!minutos!
fora!do!ar.!O!prejuízo!estimado!foi!de!3,5!milhões!de!dólares.!
!
Servidores! ruins! são! sinônimos! de! dor! de! cabeça! e! prejuízo.!
Vamos!supor!que!um!site!fature!em!média!R$!10!mil!por!hora!e!
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fique!em!média!1!hora!por!mês!fora!do!ar,!duração!que,!em!um!
primeiro!momento,!pode!não!parecer!muito!representativo.!!
!
Contudo,!se!olharmos!sob!um!prisma!anual,!essa!1!hora!mensal!
representará! menos! R$! 120! mil/ano! aos! cofres! da! empresa.!
Preocupante,!não?!
!
A! velocidade! do! site! também! interfere! diretamente! no! êxito!
comercial! de! um! site.! Páginas! lentas,! que! demoram! para!
carregar,! costumam! irritar! o! internauta,! que! não! pensa! duas!
vezes!em!fecháSlas!e!buscar!outro!lugar!para!comprar.!
!
!A!velocidade!de!carregamento!de!página!é!um!dos!itens!que!o!
Google! leva! em! consideração! na! hora! de! ranquear! um! site.!
Sabia!disso?!
!
Geralmente!o!problema!da!velocidade!do!site!está!atrelado!ao!
servidor.! Portanto,! é! ! recomendável! locar! um! servidor!
dedicado,! ou! seja,! hospedar! seu! site! em! uma! máquina!
exclusiva,! ficando,! assim,! menos! dependente! desse! tipo! de!
dificuldade!técnica.!!
!
18))O)site)oferece)poucas)opções)de)pagamento!
Hoje!em!dia!os!sites!estão!cada!vez!mais!seguros.!Mesmo!assim!
existem! pessoas! que! por! nada! neste! mundo! informam! seu!
número!de!cartão!de!crédito,!!débito!ou!!CPF.!
!
Para! esse! público,! compra! virtual! somente! se! houver! compra!
por!boleto.!Por!essa!razão,!sites!que!oferecem!várias!opções!de!
pagamento! (inclusive! com! possibilidade! de! parcelamento)!
tendem!a!conquistar!um!número!maior!de!consumidores.!!
!
Para! facilitar!o!processo!de!pagamento,! considere!a!opção!de!
oferecer! sistemas! de! pagamento! online,! como! PagSeguro,!
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Paypal,!Moip!e!Bcash.!São!ótimas!alternativas!para! influenciar!
positivamente!a!decisão!de!compra.!!
)

19))O)site)não)disponibiliza)formas)de)contato)online)

Imagine! a! seguinte! situação:! você! está! navegando! no! site,!
localiza! o! produto! que! quer! comprar,! mas! não! na! cor! que!
deseja.! Você! tem!pressa! já! que!o!produto! é! ! presente!de!Dia!
das!Mães,!que!será!em!poucos!dias.!Procura!a!opção!de!chat.!
Encontra.!Mas!para!sua!decepção!ele!está!offline.!Procura!por!
contato!no! Skype.!Nada.! Encontra!o! telefone.!Pelo!DDD,! você!
descobre!!que!a!loja!fica!em!outro!estado!e,!portanto,!a!ligação!
ficará!cara.!
!
Você! então! busca! em! outro! site.! Encontra! o! produto,! mas!
também! não! na! cor! que! a! sua!mãe! gosta.! ! Pelo! chat! online,!
você! pergunta! pela! cor! de! sua! preferência! e! a! atendente! diz!
que! não! existe! o! produto! naquela! cor,!mas! indica! um! similar!
com!a!cor!solicitada.!
!
Você!analisa!o!produto,!gosta!e!efetua!a!compra.! !Essa!é!uma!
situação!que!evidencia!a!importância!de!estar!online!para!tirar!
dúvidas!do!consumidor.!
!
Existem! empresas! (poucas,! é! verdade)! que! mantém! o!
atendimento! online! durante! 24! horas,! inclusive! com! a!
possibilidade! de! chat! com! vídeo.! É! o! caso! da! construtora!
Tecnisa.!
!
Eles!mantêm!o!serviço!pois!sabem!que,!em!diversos!casos,!seus!
consumidores!não!tem!tempo!para!procurar!imóveis!durante!o!
horário! comercial.! Somente! à! noite,! ou! de! madrugada,!
conseguem!ter!calma!para!pesquisar.!
!
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Daí,!se!surgem!dúvidas,!há!sempre!um!corretor!à!disposição.!A!
Tecnisa!possui!diversos!cases!de!imóveis!que!foram!comprados!
durante!a!madrugada.!
!
20.) O)empreendedor)não)usa)ferramentas)de)web$analytics$$
Troque!o!“achismo”!por!convicções.!Tudo!que!é!digital!pode!ser!
mensurado.!Por!meio!de!ferramentas!de!web'analytics!(como!o!
Google! Analytics,! que! pode! ser! instalado! gratuitamente! em!
qualquer!site)!é!possível!elaborar!um!diagnóstico!completo!do!
negócio!digital.!
!
Dessa! forma,! de! posse! de! dados! concretos,! o! empreendedor!
pode! identificar! fraquezas! para! serem! corrigidas! e!
potencialidades! a! serem! exploradas.! O! Google! Analytics!
permite! detectar,! por! exemplo,! as! páginas! mais! acessadas,! o!
tempo! de! permanência! no! site,! as! cidades! de! onde! vem! o!
acesso,!etc.!
!
Na!consultoria!que!fiz!para!um!cliente!do!ramo!da!construção!
civil,! descobrimos! que! os! artigos! técnicos! eram! os! itens!mais!
acessados! do! site,! muito! à! frente! dos! demais.! A! partir! dessa!
informação,!passaram!a!produzir!mais!artigos!e!a!solicitar!email!
de!contato!para!baixáSlos!(olha!a!isca!digital!aí,!gente).!
!
Para! um!outro! cliente! descobrimos! que! a! terceira! cidade!que!
mais! acessava! seu! site! era! Manaus,! mesmo! não! havendo!
escritórios! ou! ações! publicitárias! específicas! para! a! capital!
amazonense.! A! partir! dessa! informação,! passaram! a! fazer!
anúncios!focados!na!cidade!e!o!número!de!negócios!aumentou.!
!
Esses!são!apenas!dois!exemplos!do!que!a!análise!dos!dados!de!
um!site!pode!trazer!de!retorno.!Imagine!a!quantidade!de!ações!
possíveis!com!análise!regular!dos!relatórios!das!ferramentas!de!
web'analytics.!
)
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21.) O)site)possui)muitas)reclamações))

Os! internautas!não!são!conhecidos!como!netcitizens' (cidadãos!
digitais)!à!toa.!Eles!conhecem!seus!direitos!e!deveres!e,!quando!
percebem! que! foram! enganados! ou! maltratados! por! uma!
empresa,! não! pensam! duas! vezes! em! colocar! a! boca! no!
trombone,!ou!melhor,!o!dedo!no!mouse.!
!
Além!de!postarem!sua!insatisfação!nas!redes!sociais!(Twitter!e!
Facebook! principalmente),! os! internautas! contam! com! um!
aliado!virtual!de!grande!prestígio,!o!Reclame!Aqui.!Amado!por!
uns! e! temido! por! tantos! outros,! o! site! reúne! denúncias! de!
todos!os!gêneros.!!!
!
Pelo! canal! o! cliente! manifesta! sua! insatisfação! e! a! empresa!
entra!em!contato!para! tentar! resolver!a!contenda.!O!Reclame!
Aqui! mantém! um! ranking! de! todas! as! organizações! já!
contestadas! e! por! meio! dele! é! possível! descobrir! qual! a!
reputação!de!cada!empresa.!
!
O!internauta!sabe!disso,!e!antes!de!comprar!um!produto!mais!
caro!!ou!de!uma!empresa!da!qual!nunca!comprou,!ele!recorre!
ao!Reclame!Aqui!para!ter!certeza!de!que!não!vai!levar!gato!por!
lebre.! Diante! dessa! explicação,! não! preciso! nem! entrar! em!
detalhes! sobre! o! prejuízo! que! representa! estar! “fichado”! no!
site,!né?!
!
22.) O)layout)do)site)não)é)responsivo)

Atualmente,! cerca! de! 95%! dos! acessos! às! redes! sociais! são!
feitos!por!dispositivos!mobile!(smartphones!e!tablets).!Ou!seja,!
navegar!quando!se!está!no!ônibus,!na!fila!do!cinema,!na!sala!de!
espera! do! médico,! aguardando! uma! reunião! chata! começar,!
está!ficando!cada!vez!mais!comum.!
!
Dessa! forma,! o! chamado! layout! responsivo! (que! se! adapta! a!
qualquer!tipo!de!tela,! facilitando!a!navegação)!não!é!mais!um!
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item! opcional:! precisa! ser! um! item! “original! de! fábrica”! para!
qualquer! site.! Tanto! é! verdade! atualmente! que! a! grande!
maioria! das! plataformas! de! criação! de! sites! (Wordpress,!
Joomla,!Wix)!já!inclui!templates'responsivos.!
!
Se!o!seu!site!ainda!não!é,!recomendo!agilidade!para!criar!uma!
versão!responsiva!o!quanto!antes!!
)

Bônus:)O)fator)China)

!
Falamos!até!aqui!de!vários! fatores!que!podem!estar!atrelados!
ao! insucesso!de!um!negócio!online.!Agora! vamos! falar!de!um!
fator! novo,! que! já! ameaça! os! empreendimentos! digitais! no!
pais.!
!
Você!sabe!onde!fica!a!China?!Na!Ásia?!Não.!A!China!fica!aqui.!
Aqui!mesmo,!no!Brasil.!Como!assim,!no!Brasil?!
!
Calma,!eu!explico.!
!
Em! 2013,! o! Brasil! recebeu! 20,8! milhões! de! encomendas! do!
exterior,! quantidade! 44%! maior! do! que! a! do! ano! anterior,!
sendo!que!a!China!é!o!segundo!país!preferido!pelos!brasileiros!
que! compram! online.! Ficamos! atrás! somente! dos! Estados!
Unidos!!
!
No! ano! passado,! 600! milhões! de! reais! foram! gastos! pelos!
brasileiros!em!sites!chineses.!O!interesse!por!essas!páginas!vem!
da! possibilidade! de! adquirir! produtos! diretamente! dos!
fornecedores,! sem! a! mediação! de! um! importador,! a! preços!
mais! baixos! do! que! os! encontrados! no! Brasil! (fonte:!
http://exame.abril.com.br/revistaSvoceSsa/noticias/negocioSdaS
chinaS2)!
!
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Os! sites! chineses! já! perceberam! o! apetite! do! consumidor!
brasileiro! e! vêm! facilitando! a! compra.! Além! de! frete! grátis,!
alguns!deles!oferecem!a!opção!de!pagamento!por!boleto,!com!
Imposto!sobre!Operações!Financeiras!(IOF)!mais!barato!do!que!
o!do!cartão!de!crédito.!!
!
É! o! caso,! por! exemplo,! do! AliExpress,! AliBaba! e! do!
DealExtreme.! Esses! sites! vendem! de! tudo:! eletrônicos,!
produtos! para! a! cozinha,! roupas,! jóias,! produtos! esportivos!
(todos!réplicas!de!marcas!famosas)!a!preços!muito!baixos.!
!
Se!você!tem!uma!loja!virtual!cujo!principal!diferencial!é!o!baixo!
preço,!é!bom!começar!a!rever!seu!posicionamento.!
!
Uma! forma! de! combater! a! ameaça! chinesa! é! enaltecendo! a!
qualidade!de!seu!produto!e!a!rapidez!da!entrega.!!
!
Dê! uma! olhada! no! Reclame! Aqui! do! Alibaba! e! AliExpress.! A!
avaliação! de! compra! de! ambos! é! péssima,! sendo! que! as!
principais! reclamações! dos! clientes! referemSse! ao! tempo! de!
espera!e!a!produtos!com!defeito.!!
!
Explore!o!ponto! fraco!da!concorrência!Made' in'China.! Isso! irá!
fazer! com! o! que! o! consumidor! pense! antes! de! efetuar! uma!
compra! com! eles:! “O! produto! é! barato.!Mas! será! que! vale! a!
pena! esperar! tanto! e! ainda! correr! o! risco! de! receber! uma!
mercado!danificado!ou!de!má!qualidade”?!
!
Conclusão)

!
Neste! capítulo! vimos! alguns! dos! prováveis!motivos! que! estão!
afetando!a!lucratividade!do!seu!negócio.!
!
Recomendo! que! você! leia! novamente! todos! os! tópicos! e! se!
certifique! de! ter! assinalado! todas! as! “pedras! no! sapato”.! No!
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capítulo! 4,! você! terá! ideias! sobre! como! solucionar! essas!
limitações.!!
!
Antes,! vou! compartilhar! com! você! alguns! dos! ensinamentos!
que!aprendi!no!Vale!do!Silício.!
!
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Capítulo) 3:) O) que) o) Vale) do) Silício) me)
ensinou)
!
Há! cerca! de! um! ano! estive! no! Vale! do! Silício,! na! Califórnia!
(EUA),!com!uma!comitiva!de!empreendedores!do!ramo!digital.!
!
Foi!a!realização!de!um!sonho.!!
!

!
!
O! Vale! do! Silício! é! uma! espécie! de! Meca! digital,! onde! as!
principais!empresas!de!tecnologia!do!planeta!estão!reunidas.!
!
Durante!uma! semana! tivemos!encontros! com!profissionais!do!
board! do! Google,! Facebook,! SalesForce,! Evernote,! Plug&Play,!
Rocket!Space,!Apex...!
!
Foi! uma! experiência! extremamente! enriquecedora.! Dessa!
visita,! consegui! extrair! alguns! pontos! essenciais! do! que! essas!
empresas! tem! em! comum! e! que! devem! ser! referência! para!
qualquer! empreendedor! que! queira! investir! no! digital,!
independentemente!do!seu!porte.!
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!
A!seguir,!destaco!aqueles!que!julgo!serem!os!mais!inspiradores!
para!o!seu!negócio!
!
1))Busca)constante)pela)inovação:!falando!com!os!profissionais!
da! maioria! das! empresas! visitadas! dá! pra! perceber! que! eles!
trabalham!em!dois!universos!paralelos.!!
!
Um!é!aquele!em!que!vivemos.!O!outro!é!aquele!em!que!iremos!
viver.! Eles! não! trabalham! com! tendências.! Eles! criam!
tendências! com! base! em! muita! pesquisa! e! na! projeção! de!
comportamentos.!!
!
E! por! que! fazem! isso?! Para! aparecerem! na! mídia! cheios! de!
estilo,!como!os!inventores!do!produto!A!ou!B,!como!paladinos!
do!futuro?!Não,!simplesmente!por!que!é!muito!mais!lucrativo.!
Veja! a! imagem! abaixo! do! Ciclo! de! Vida! de! um! Produto! ou!
Serviço:!
!

!
!
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Quando! um! produto! ou! serviço! começa! a! ser! promovido! em!
massa!(entre!as!fases!de!Crescimento!e!Maturidade),!é!sinal!de!
que! ele! está! em! um! estágio! avançado,! com! muitos!
concorrentes,!e!quem!quiser!entrar!na!brincadeira!vai! ter!que!
dispender!uma!boa!grana!em!promoção,!pois!o!market*share!já!
estará!quase!completamente!consolidado.!
!
Vale!muito!mais!a!pena!criar!um!mercado!ou!ingressar!nele!em!
sua! fase! inicial,! pois! a! concorrência! é! menor! e! haverá! mais!
tempo!para!ganhar!dinheiro!antes!dele!entrar!em!declínio.!
!
Há!um!livro!muito!interessante!sobre!esse!assunto!chamado!“A!
Estratégia!do!Oceano!Azul”!(W.!Chan!Kim!e!Renée!Mauborgne,!
Editora!Campos).!!
!
A!obra!discorre!sobre!como!e!quais!as!vantagens!de!investir!em!
mercados! inexplorados! ou! inexistentes.! A! metáfora! que! eles!
usam!é!que!um!Oceano!Azul!é!muito!mais!convidativo!do!que!
um!Oceano!Vermelho!cheio!de!tubarões.!!
!
Quando!há! cerca!de!15!anos!alguém! identificou!que!havia!no!
Brasil! um! público! que! não! tinha! dinheiro! para! comprar!
computador!ou!notebook!mas! tinha!1!ou!2! reais!por!dia!para!
alugar!um!computador!por!algumas!horas!e!criou!a!primeira!lan*
house,! esse! cara! criou! um! oceano! azul! e! certamente! ganhou!
muito!dinheiro.!
!
Os!que!vieram! logo!depois!dele! também.!E!os!que!vieram!um!
pouco! depois! e! incrementaram! o! negócio! agregando! serviços!
(lanchonete,! livraria,! café,! conserto! de! computadores,!
campeonatos!de!games,!etc)!também.!
!
Mas! quem! demorou! um! pouco! além! disso! se! deu! mal.! Teve!
muita! gente! que! largou! o! emprego! e! usou! todas! as! suas!
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economias!para!abrir!uma!lan*house!quando!elas!já!estavam!na!
fase!de!saturação.!!
!
Como!já!havia!muitas!unidades!e!os!preços!dos!computadores!
foram!baixando!(além!de!bibliotecas!e!outros!espaços!públicos!
passarem! a! oferecer! computadores! gratuitamente),! a!
existência!de!lan*houses!passou!a!não!ter!sentido.!
!
Se! você! quiser! rir! um! pouco! desse! tipo! de! situação,! assista! a!
esse!episódio!do!seriado!South!Park,!no!qual!um!pai!de!família!
larga!o!emprego!e!compra!uma!unidade!da! locadora!de!vídeo!
Blockbuster!!por!uma!pechincha!e!acha!que!vai!ficar!milionário.!
http://southpark.cc.com/fulleepisodes/s16e12eaenightmareeone
faceetime!
!
O!mesmo!raciocínio!serve!para!quem!desenvolveu!lojas!virtuais!
de!camisetas!personalizadas,!em!que!o!cliente!cria!sua!estampa!
ou! escolhe! a! de! um! artista! disponível.! A! Camisetas! da! Hora!
(http://www.camisetasdahora.com/),! A! Camiseteria!
(http://www.camiseteria.com/)! ! e! outras! do! gênero! que!
lançaram!essa!tendência!no!Brasil!se!deram!bem.!!
!
Mas!hoje,!em!que!esse!estilo!de!comércio!praticamente!virou!
uma!commodity,!ou!seja,!um!produto!comum,!precisa! investir!
muita! grana! em! mídia! ou! ter! camisetas! muito! exclusivas,!
assinadas!por!artistas!famosos.!
!
Mesmo! que! o! seu! negócio! esteja! em! ascensão! é! necessário!
programar! uma! versão!melhorada! ou! um! produto! ou! serviço!
substituto.!A!obsolescência! pode! até!demorar,!mas!uma!hora!
ela!chega.!
!
Um!exemplo.!Em!2010,!criei!meu!primeiro!curso!sobre!mídias!
sociais,! chamado! “Como! Destacar! Sua! Empresa! nas! Mídias!
Sociais”! (www.suaempresanasmidiassociais.com.br).! Para!
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divulgáelo,! criei! um! site! com! notícias,! vídeos! e! artigos!
referentes! às! mídias! sociais! e! onde,! logicamente,! as! pessoas!
podiam!se!inscrever!no!curso.!
!
Criei!o!curso,!pois!percebia!uma!grande!procura!por!esse! tipo!
de!conteúdo,!era!uma!época!em!que!o!Orkut!(!!!),!!Facebook,!o!
Twitter! e! o! YouTube! estavam! bombando,! não! se! falava! de!
outra!coisa.!!
!
Atendia! dois! públicos! principais:! profissionais! que! queriam!
trabalhar! na! área! e! empresários! que! queriam! aprender! como!
funcionavam! essas! ferramentas.! Era,! até! então,! um! oceano!
azul.!
!
As! primeiras! turmas! foram! um! sucesso.! Classes! lotadas.! A!
localização! era! um!diferencial! estratégico.!Ministrava! as! aulas!
no! centro! financeiro! de! São! Paulo! em! uma! sala! na! Avenida!
Paulista,!pertinho!da!Estação!Brigadeiro!do!Metrô.!Para! saber!
quais! dias! dariam! mais! retorno! criei! uma! enquete! no! site!
perguntando!quais!eram!os!prediletos!dos!alunos.!
!
Os! dias! preferidos! eram! sábado,! segunda,! terça! e! quarta.! Por!
isso!abria!a!maioria!das!turmas!aos!sábados!(período!integral)!e!
o! restante! às! segundas! e/ou! terças! e! quartas! (à! noite).! Os!
alunos!recebiam!ainda!apostila!impressa!e!certificado.!
!
Contudo,!gradativamente,!fui!percebendo!que!a!quantidade!de!
interessados! foi! diminuindo.! Em! um! primeiro! momento,!
imaginei! que! fosse! o! preço.! Resolvi! abaixar! um! pouco.! Não!
adiantou!muito.!Resolvi!então!agregar!um!módulo!adicional!de!
ecommerce,! ministrado! por! um! colega.! Também! sem! muito!
sucesso.!
!
Pesquisando!mais! a! fundo,! descobri! o! real!motivo!que! estava!
afastando!os!alunos:!em!poucos!meses,!o!que!antes!era!difícil!
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de! encontrar,! havia! em! abundância.! No! Google! me! deparei!
com! vários! cursos,! ebooks! e! vídeos,! a!maioria!muito! baratos,!
alguns!grátis.!Bom,!por!mais!que!meu!curso! fosse!qualificado,!
ficava!difícil!competir!dessa!forma.!
!
Não! podia! fazer! parte! desse! leilão! de! cursos,! sob! o! risco! de!
desqualificar! meu! trabalho! e! praticamente! “pagar”! para! dar!
aula.! Precisava! me! diferenciar! de! alguma! forma,! achar! um!
outro!oceano!azul.!Na!mesma!área,!de!preferência.!
!
Então!lembrei!de!uma!coisa:!recebia!eemails!e!telefonemas!de!
novatos! digitais! com! muitas! dúvidas,! interessados! sobre! a!
complexidade!do!curso.!O!receio!desse!grupo!era!não!conseguir!
acompanhar!o!restante!da!turma!por!serem!iniciantes.!!
!
Para!essas!pessoas,!cursos!online,!por!mais!barato!que!fossem,!
também!não!adiantava,!pois!eles!não!tinham!familiaridade!com!
o!conceito!nem!com!o!ferramental.!!
!
Identifiquei!então!uma!oportunidade!de!atender!esse!público.!
Como?! Dando! aula! particular! de! mídias! sociais! (e! depois! de!
outros! temas! de! marketing! digital)! na! casa! ou! no! trabalho!
deles.!
!
Como!geralmente!são!pessoas!mais!maduras,! com!uma!renda!
salarial! melhor,! eles! dispunham! de! dinheiro! para! pagar! pelas!
aulas!particulares.!!!
!
Uma!outra!solicitação!que!recebia!muito!era!de!empresas!que!
queriam! desconto! para! matricular! dois! ou! mais! funcionários.!
Ou!perguntavam!se!eu!podia!abrir!uma!turma!à!tarde,!para!que!
o! funcionário! pudesse! cursar! dentro! do! seu! horário! de!
trabalho.!
!



! 56!

Como! base! nisso! criei! os! cursos! in* company!
(www.marketingdigitalincompany.com.br),! no! qual! a! empresa!
escolhe! a! disciplina,! a! carga! horária,! a! data! e! o! horário! e! ! o!
número!de!funcionários!que!quiser!qualificar.!
!
Bom,!mas!dá!pra!viver!só!disso?!!
!
Vou! responder! a! essa! pergunta,! mas! não! agora.! Voltarei! ao!
assunto! quando! estivermos! falando! sobre! a! matriz! BCG,!
quando! vamos! falar! sobre! estrelas,! vacas! leiteiras,! abacaxis! e!
interrogações.!Não!entendeu!nada?!Calma,!vai!ficar!tudo!claro!
daqui!a!pouco.!Agora!vamos!voltar!ao!que!aprendi!no!Vale!do!
Silício.!
!
2))Trabalho)constante:!todas!as!empresas!no!Vale!do!Silício!são!
lindas!e!modernas.!O!Facebook!parece!uma!mistura!de!cidade!
cenográfica!com!parque!de!diversões! (tem!até!uma!sorveteria!
que!serve!a!iguaria!de!graça).!!
!
O! Google! lembra! o! campus! de! uma! universidade,! com! gente!
jovem,!andando!de!bicicleta!de!um! lado!para!outro! com!seus!
notebooks!nas!mochilas.!!
!
A!maioria!das!empresas!possui!cafeterias,!salas!de!jogos,!áreas!
de! descanso,! academia,! lavanderia...Na! copa! da! Rocket! Space!
há!inclusive!chopeiras!à!disposição!dos!funcionários!:eO!
!
Mas!durante!as!visitas!da!comitiva,!esses!lugares!destinados!ao!
lazer,! na!maioria! das! vezes,! ! estavam!vazios!ou!ocupados!por!
gente...!trabalhando!!!
!
Embora!já!soubesse!disso!há!muito!tempo,!pude!comprovar!ao!
vivo!e!em!cores!que!essa!percepção!generalizada!que!trabalhar!
em!uma!empresa!com!DNA!digital!baseiaese!na!diversão!é!uma!
grande!cascata.!!!
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!
O! jeito! informal! de! trabalhar,! sem! a! necessidade! de! trajes!
sociais,!horários!rígidos,!etc!faz!parte!dessa!cultura!sim.!Mas!a!
pressão!por!resultados!é!gigantesca.!!
!
Ninguém!está!ali!à!passeio.!Todos!os!funcionários!sabem!que!a!
concorrência! é! grande.! Gente! qualificada! do! mundo! inteiro!
manda! currículo! pro! Facebook,! pro! Google,! pra!
Salesforce...Portanto,! quem! vacilar! perde! o! lugar! e! é!
substituído!rapidamente.!
!

!
!
Uma! foto!emblemática!do!que!estou! falando!é!dessa!vending*
machine! de! periféricos! de! informática,! que! fica! dentro! da!
Evernote.!Nela!é!possível!encontrar!teclado,!mouse,!pen!drive,!
discos!externos!e!outros.!!
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!
O! funcionário! só! precisa! passar! o! crachá! e! pronto.! Ou! seja,!
tempo! é! dinheiro.! Ao! invés! do! funcionário! ter! que! fazer! uma!
solicitação!de!compra!de!equipamento,!ele! tem!uma!máquina!
com!isso!à!disposição.!
!
Tudo!para!ganhar!tempo!e!aumentar!a!produtividade.!!
!
Agora! reflita! comigo.! Se! as! empresas! mais! modernas! e!
lucrativas!do!mundo!são! formadas!por!pessoas!que! ralam!pra!
caramba,! com! metas! cada! vez! mais! audaciosas! para! serem!
batidas,! como! alguém! que! não! está!muito! a! fim! de! trabalhar!
(aventureiros!digitais)!almeja!ficar!rico!com!a!web?!!
!
3)) Todas)querem) (e)precisam)) ser) jovens:!você! já!viu!o!vídeo!
We* All* Want* To* Be* Young,! um! web! documentário! feito! pela!
agência! Box! 1824?! Não?! Então! veja!
http://vimeo.com/16641689! Se! já! viu! veja! de! novo.! São! 10!
minutos!de!puro!deleite.!
!
Na! essência! o! vídeo! mostra! que! as! revoluções! culturais! e!
sociais!são!sempre!capitaneadas!por!jovens!entre!18!e!24!anos.!
O! futuro! está! incubado! nas! referências! e! valores! das! pessoas!
nessa! faixa! etária! e,! a! partir! daí,! temese! desdobramentos! nos!
aspectos!econômicos,!políticos,!etc.!
!
Não!é!à!toa!que!o!quadro!de!funcionários!das!empresas!do!Vale!
do!Silício!é!composto,!na!sua!essência,!por!pessoas!dessa!faixa!
etária.! ! Inovação! é! um! trabalho! indicado! para! cabeças!
desprovidas!de!paradigmas,!rotinas,!vícios.!!Logicamente!que!se!
essa!nova!mentalidade!contar!com!a!mentoria!de!pessoas!com!
mais!experiência,!melhor.!
!
Veja! aqui! o! board! da! Plug&Play!
http://www.plugandplaytechcenter.com/team! e! aqui! o! da!
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Evernote! https://evernote.com/intl/ptebr/careers/.! Pelos!
rostos,! dá! pra! perceber! que! a!maioria! tem!menos! do! que! 30!
anos,!cabendo!aos!mais!velhos!(mas!não!tão!mais!velhos!assim,!
estamos! falando! de! gente! com! cerca! de! 40! anos)! os! cargos!
mais!altos.!
!
Uma!empresa!digital!precisa! ter!uma!mentalidade! jovem,!que!
entenda! conceitos! e! princípios! do! mundo! atual! para!
estabelecer! um! diálogo! mais! produtivo! com! os! novos!
consumidores.!
!
Se! você! e! seu(s)! sócio(s)! estão! na! faixa! dos! 40! anos! e! nunca!
tiveram! muita! intimidade! com! a! área! digital,! vale,! além! de!
estudar! bastante,! ter! alguém! na! equipe! com! a! pegada! da!
“geração! milenium”.! Certamente! ele! poderá! contribuir! com!
sugestões!sobre!as!melhores!formas!de!atingir!o!públicoealvo.!
!
Por!outro!lado,!se!você!e!seu(s)!sócio(s)!são!muito!jovens,!vale!
a! pena! ter! um! mentor,! ou! seja,! um! profissional! com! mais!
tempo!de!estrada,!que!irá!ajudáelos!principalmente!na!parte!de!
planejamento!e!administração!do!negócio.!
!
4))Negócio)único)e)em)escala)global:!a!Plug&Play!Tech!Center,!
um! dos! lugares! visitados! pela! comitiva,! é! uma! incubadora! de!
negócios!digitais! (aliás,! vale!a!pena!conhecer!o! site!deles!e! se!
inscrever! para! ficar! por! dentro! das! suas! novidades.!
Regularmente!eles!realizam!seminários,!eventos,!etc).!
!
Foi! lá! que! um! tal! de! Larry! Page! e! seu! amigo! Sergei! Brin!
encontraram! guarida! para! transformar! o! Google! de! simples!
ferramenta!tecnológica!em!um!negócio!bilionário.!!
!
Para!ter!seu!projeto!!incorporado!pela!incubadora,!além!de!20!
mil! dólares! para! investimento! de! três! meses,! é! necessário!
atender!duas!condições!básicas:!!
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!
1)!Seu!negócio!precisa!ser!único!e!2)!ter!escalabilidade!global.!
Ou!seja:!isso!significa!que!copiar!ideias!de!terceiros!ou!que!não!
possam!ser!usados!em!larga!escala!raramente!serão!aceitos.!
!
Veja:!não!estou!dizendo!que!para!seu!negócio! ter! sucesso!ele!
precisa! ser! revolucionário! e! ter! escala! global.! Ele! pode!muito!
bem!obter!êxito!vendendo!joias!para!uma!cidade!do!interior!do!
Brasil.!
!
O! que! estou! colocando! neste! capítulo! são! inspirações,! que!
podem!ser!úteis!na!concretização!do!seu!objetivo.!
!
Por!falar!em!concretização!de!objetivos,!vamos!ver!no!próximo!
capítulo!como!podemos!estruturar!um!negócio!online?!
!
Ou,!como!prefiro!dizer,!como!criar!uma!vaca!leiteira!roxa?!
!
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Capítulo)4:)Criando)sua)vaca)(leiteira))roxa)
!
Lembra!que!no! capítulo!anterior!mencionei! rapidamente!uma!
tal!de!vaca!leiteira?!
!
Pois! é.! Agora! vamos! falar! sobre! ela! e! é! importante! que! você!
preste!muita!atenção!em!todo!este!capítulo.!É!nele!que!você!irá!
entender!conceitos!estratégicos!de!negócios!que!são!essenciais!
para!o!sucesso!de!um!empreendimento!digital,!principalmente!
se!sua!empresa!já!estiver!em!operação.!
!
Dê!uma!olhada!na!imagem!a!seguir:!
!

!
!
Acredito!que!você!já!deva!têGla!visto!antes.!
!
Ela! é! conhecida! como!Matriz! BCG,! uma! representação! gráfica!
elaborado!pela!Boston!Consulting!Group!nos!anos!de!1970!para!
posicionar!os!produtos! e! serviços!de!uma!empresa!de! acordo!
com!seu!market'share!e!com!o!crescimento!do!mercado.!
!
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Apesar! de! já! ser! uma! quarentona,! a! matriz! continua! atual! e!
muito! utilizada! pelas! empresas.! Para! você! entender! melhor!
vamos!explicar!cada!um!dos!quadrantes.!
!
Vaca)Leiteira)(olha)ela)aí):!é!aquele!produto!ou!serviço!com!um!
significativo! market! share! em! um! mercado! já! praticamente!
saturado! ou! disputado! por! pouco! players.! Geralmente! a!
margem! de! lucro! por! unidade! costuma! ser! baixa,! mas! a!
constante!e!significativa!demanda!faz!com!que!seja!um!negócio!
interessante.! Um! exemplo:! sites! que! vendem! adesivos!
decorativos!para!parede,!móveis,!etc.!
!
Estrela:!produto!ou!serviço!em!que!a!empresa!se!destaca,!em!
um! mercado! em! crescimento,! talvez! até! criado! por! ela.! Por!
exemplo:!a!empresa!que!vende!os!adesivos!pode!oferecer!um!
serviço! inovador! de! consultoria,! no! qual! um! decorador! vai! à!
casa! do! cliente! e! o! ajuda! a! escolher! o! melhor! lugar,! a!
disposição! dos! adesivos! e! a! instaláGlos.! Para! que! a! “moda!
pegue”,!a!empresa!pode!investir!em!ações!de!divulgação.!
!
Em)questionamento)(ou)interrogação):!produto!ou!serviço!em!
um!mercado!em!alta,!mas!cuja!participação!da!empresa!ainda!é!
pequena.!Ex:!adesivos!assinados!por!artistas!plásticos!famosos,!
como!Romero!Britto,!OsGêmeos,!Tomie!Ohtake,!etc.!Com!risco!
calculado,!a!empresa!pode!investir!mais!dinheiro!em!contratos!
com!alguns!desses!artistas!prevendo!crescimento!da!demanda.!
!
Abacaxi:! imagine! que! adesivos! de! parede! saíram! de! moda.!
Ninguém!mais!quer!colar!desenhos!em!casa.!A!tendência!agora!
são!paredes!com!!gesso!trabalhado!em!!relevo.!E!agora?!A!vaca!
leiteira! virou! abacaxi?! O! que! fazer?! Será! que! a! empresa! vai!
quebrar?!
!
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Viram! que! interessante?! O! mesmo! produto! ou! serviço! pode!
ocupar! diferentes! posições! na! matriz,! de! acordo! com! o!
aquecimento!do!mercado!e!do!posicionamento!da!empresa.!
!
A! BCG! pode! ser! usada! no! início! do! empreendimento,! usando!
perspectivas! e! não! dados! factuais.! Somente! com! o! passar! do!
tempo! será! possível! verificar! onde! realmente! um! produto! se!
situa!na!matriz.!
!
Para! não! ser! pego! de! surpresa! o! acompanhamento! da!matriz!
BCG! precisa! ser! constante.! Para! isso! o! empreendedor! precisa!
ter!informação!relevante!o!tempo!todo.!!
!
Essa! informação! pode! ser! encontrada! no! Google! Trends,! na!
Ferramenta! de! Planejamento! do! Google! Adwords,! em! sites,!
blogs,!vlogs,!ebooks,!jornais,!revistas,!rádios,!TVs....!E,!claro,!na!
quantidade! de! visitas! do! site,! das! compras! efetuadas,! dos!
pedidos!de!orçamentos!recebidos,!dos!downloads!feitos,!etc.!
!
AnteciparGse!ao!que!vai!acontecer!é!o!segredo!para!manter!seu!
negócio!sempre!saudável.!Lembra!sobre!que!falei!do!meu!curso!
sobre! mídias! sociais! (Capítulo! 3),! que! foi! um! sucesso! no!
começo!e!depois!foi!diminuindo,!diminuindo,!diminuindo?!!
!
Se!eu!não! tivesse! ficado!atento!à!movimentação!do!mercado,!
posicionandoGo!de!forma!diferente!na!matriz,!teria!quebrado!a!
cara.!!
!
Quando! começou,! o! curso! era! uma! “Estrela”.! Havia! poucos!
concorrentes! e! o! mercado! estava! em! ascensão.! Depois! de!
algum! tempo,! com! os! novos! entrantes,! virou! uma!
“Interrogação”.! Atualmente,! com! muitos! concorrentes! e!
diminuição! da! expansão! do! mercado,! ele! encontraGse! no!
quadrante!“Abacaxi”.!!
!
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Em!parceria!com!uma!escola,!mantenho!uma!versão!online!do!
curso,!sobre!o!qual!recebo!uma!comissão.!Presencialmente,!só!
ministro! o! curso! quando! há! demanda.! Não! invisto! nem! um!
centavo!em!divulgação,!pois!não!compensa.!
!
Também!no!capítulo!anterior!questionei!se!dava!para!viver!só!
com! cursos.! Para! responder! vou! compartilhar! com! você! a!
minha! matriz! BCG! atual,! ou! seja,! como! posiciono! meus!
serviços.!!
!
Estrela:!aulas!particulares!sobre!marketing!digital,!voltado!para!
profissionais!autônomos,!microeemprendedores!e!curiosos.!
!
Vaca) Leiteira:! consultoria! e! treinamentos! in' company! para!
grandes!e!médias!empresas.!
!
Interrogação:!cursos!de!marketing!digital!online.!
!
Abacaxi:! cursos! presenciais! que! dependam! de! um! número!
mínimo!de!alunos!para!gerar!lucro.!
!
Como!vocês!viram,!os!cursos!compõem!um!percentual!do!meu!
portfólio!de!negócios,!mas!agora!mais!centrado!no!in'company'
!
O! curso! presencial,! que! era!minha! estrela,! atualmente! é!meu!
abacaxi.! Ele! está! praticamente! desativado! pois! seu! modelo!
mostrouGse! inviável,! devido! ao! alto! custo! (aluguel! da! sala! e!
equipamentos,! coffee! break,! divulgação,! certificados)! e! baixa!
margem!de!lucro.!!
!
Mas! isso! não! me! preocupa! pois,! em! tempo,! criei! uma!
diversificação!de!novos!serviços!para!ocupar!a!vaga!dele.!Isso!é!
algo! que! deve! ser! contínuo,! ou! seja,! sistematicamente! é!
preciso! atualizar! serviços,! criar! novos! e! desativar! aqueles! que!
não!são!mais!produtivos.!



! 65!

!
Eu! sei,! nem! sempre! a! “bola! de! cristal”! funciona,! há! variáveis!
que! não! conseguimos! controlar! ou! prever! com! a! devida!
antecipação.! Mas! diminuir! a! margem! de! incerteza! de! um!
negócio!é!uma!das!obrigações!de!um!empreendedor.!
!
Ele! precisa! procurar! nos! lugares! certos! e! analisar! o! contexto.!
Cada! situação! exige! uma! ação! diferente,! como! por! exemplo!
trocar!a!linha!de!produtos!ou!reposicionar!a!marca.!
!
Vamos!tornar!a!brincadeira!mais!interessante!agora?!
!!
Que!tal!usar!a!Matriz!BCG!para!algo!um!pouco!mais!complexo?!
Ao!invés!de!analisar!produtos!ou!serviços,!que!tal!para!analisar!
negócios?!
!
Sim,!porque!ter!apenas!uma! loja!virtual!de!adesivos,!como!no!
exemplo,!se!o!segmento!de!decoração!para!casas!permite!uma!
variável! muito! maior! de! negócios,! como! mobília! feita! de!
material! reciclado,! objetos! decorativos! usados! em! cenas!
clássicas!de!cinema,!etc?!
!
Sendo!mais! claro:! não! invista! apenas!em!um!negócio,! em!um!
segmento.! Invista! em!dois,! três,! quatro.! E! cada! um!para! uma!
necessidade!específica,!cada!um!com!seus!sites!próprios.!
!
Deixando!mais! claro! ainda:! se! você! é! um! pequeno! ou!médio!
empreendedor! não! tenha! um! único! site! com! todos! esses!
produtos! ou! serviços! (como! fazem!as! grandes! empresas,! com!
as! quais! você! não! tem! como! competir),! tenha! um! site! para!
cada! um! deles.! Pelo!menos! para! os! produtos! nos! quais! você!
tem!competitividade.!
!
E! quanto!mais! específico,!melhor.! Isso! lhe! dará! a! qualificação!
de! uma! empresa! especializada,! e! por! isso! as! pessoas! estão!
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dispostas!a!pagar!mais.!E!ao!mesmo!tempo,!você!sairá!da!“vala!
comum”!de!ser!apenas!mais!uma!loja.!
!
Vamos!usar!um!exemplo!clássico:!loja!de!roupas.!Vamos!supor!
que!você!tenha!uma!loja!de!roupa!que!vende! leggings,!bonés,!
tênis,!camisas!sociais,!saias,!etc.!
!
Ao! invés! de! criar! mais! uma! loja! de! roupas! virtuais! iguais! a!
tantas!outras,!por!que!você!não!cria!uma!loja!para!cada!tipo!de!
produto! estratégico! com! o! qual! você! é! competitivo,! que! lhe!
proporciona!diferenciação?!
!
Por!exemplo,!por!que!não!criar!uma!loja!específica!(com!marca!
própria)! só! para! vender! leggings?! Exemplo! de! nome:! Legging'
Mania! (www.leggingmania.com.br,! domínio! que,! à! propósito!
estava!disponível! quando! ! redigia!este! livro).!Daí! você!poderá!
vender!todos!os!tipos!de!leggings!e!se!destacar!por!isso.!!
!
Sabe! quantos! buscas! pela! palavra! legging! e! correlatas! são!
feitas! mensalmente! no! Google?! 22.200!!!! Com! um! site!
otimizado!para!a!palavra,!certamente!você!colherá!bons!frutos!
;G)!
!
E! nada! impede! de! você! criar! outro! site! para! comercializar!
bonés!(www.sobones.com.br),!outro!para!comercializar!cangas!
(www.shoppingdascangas.com.br),! outro! para! comercializar!
cintos! (!www.cintosfashion.com.br)! e! assim!por! diante.! Todos!
com!marcas!próprias.!
!
Dá! pra! fazer! isso! com! qualquer! setor.! Mas! repetindo:! você!
precisa! ter! alguma! forma! de! diferenciação! (catálogo! amplo,!
entrega!mais!rápida,!atendimento!feito!por!especialistas,!etc).!
!
Pense!nisso!!
!
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A)vaca)roxa)
!
Ok,!Zanini,!entendi!o!que!é!a! tal!da!vaca! leiteira!!Mas!porque!
ela!precisa!ser!roxa?!
!
Vamos! à! explicação.! Existe! um! livro! chamado! “Vaca! Roxa”,!
escrito!por!Seth!Godin,!uma!das!maiores!autoridades!quando!o!
assunto! é! criatividade,! marketing,! inovação,!
empreendedorismo!e!a!criação!de!novos!negócios.!!
!
O! livro! está! esgotado! no! Brasil!mas! pode! ser! encontrado! em!
sebos.! Recomendo! uma! visita! ao! site! dele!
http://www.sethgodin.com/sg/.! Tem! vários! artigos! e! sua!
bibliografia!completa.!
!
Lançado!em!2002,!a!Vaca!Roxa!antecipou!as!novas!vertentes!do!
marketing,! incluindo! a! decadência! da! publicidade! por!
interrupção,! o! crescente! poder! do! consumidor,! a! importância!
dos! mercados! de! nicho! e! a! necessidade! constante! em!
surpreender!o!público!com!novos!produtos.!
!
Aliás,!sobre!esse!assunto!recomendo!também!a!leitura!do!livro!
“A!Cauda!Longa”,!de!Chris!Anderson!e!“A!Estratégia!do!Oceano!
Azul,!já!citado!anteriormente.!!
!
O!conceito!da!vaca!roxa!consiste!no!seguinte:!imagine!que!você!
está! viajando! e! na! beira! da! estrada! vê! que! a! paisagem! é!
permeada! por! vacas,! todas! robustas,! saudáveis!
e...incrivelmente!iguais.!!
!
Monótono,!não?!Agora!e!se!na!beira!da!estrada!houvesse!uma,!
apenas! uma! vaca,! que! fosse! roxa! ao! invés! de! branca! com!
manchas!pretas,!ela!chamaria!atenção.!
!
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Essa!é!a!analogia!entre!o!marketing!que!era!praticado!na!época!
em!que!o! livro! foi!escrito! (muitos!produtos! iguais!competindo!
entre! si! e! gastando! fortuna! em! propaganda! tradicional! para!
conquistar!o! consumidor)!e! aquilo!que!viria! a! ser! (ou!melhor,!
naquilo! que! ele! está! se! tornando,! ou! seja,! baseado! na!
inovação,! na! facilidade,! na! praticidade! baseado! na! difusão!
orgânica).!!
!
Entre!os!produtos! icônicos!desse! conceito! (na!época!dos! seus!
respectivos! lançamentos,! antes! de! serem! copiados! pela!
concorrência)!estão!o! iPhone,!o! Ipad,!o!Google,!o!Prius! (carro!
movido!à!energia!elétrica),!os!alimentos!com!zero!de!gordura,!
os!aparelhos!de!GPS,!entre!outros.!
!
Assim! como! no! caso! da! matriz! BCG,! em! que! os! produtos! e!
serviços!podem!migrar! !de!um!quadrante!para!outro!ao! longo!
do! tempo,! as! vacas! roxas! vão! se! aproximando! do! prazo! de!
validade! à! medida! que! a! concorrência! vai! se! apropriando! da!
tecnologia! e! a! diferenciação! fica! cada! vez!mais! imperceptível.!
Isso!significa!que!as!vacas!roxas!tendem!a!ficar!pretas!e!brancas!
se!não!forem!modernizadas.!
!
Você!deve!estar!refletindo:!criar!o!tempo!todo!esses!produtos!
inovadores! não! requer! muito! investimento! em! pesquisa,!
desenvolvimento! e! propaganda?! Sim,! sem! dúvida,! a! Apple!
gastou! cerca! de! 150!milhões! de! dólares! para! criar! o! primeiro!
iPhone.!
!
Mas! não! estamos! falando! de! revolução.! Estamos! falando! de!
uma)evolução)dentro)do)seu)próprio)negócio.!E!para!isso!não!é!
necessário! investir! rios! de! dinheiro.! PrecisaGse,! sim,! de!
metodologia,! pesquisa! de! campo,! reflexão! e! alguns! cálculos!
básicos.!Essa!é!a!deixa!para!o!nosso!próximo!assunto.!
!
A)hora)e)a)vez)do)Canvas)
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!
Para! fazer! ou! refazer! a! análise! do! seu! negócio! existe! uma!
ferramenta! de! gerenciamento! estratégico! muito! interessante!
chamado!Canvas!(que!em!inglês!significa!“quadro”).!O!Canvas!é!
uma! mapa! visual,! dividido! em! 9! blocos,! que! fornece! ao!
empreendedor!uma!visão!geral!do!negócio.!!
!
Seu! preenchimento! funciona! como! uma! espécie! de! autoG
reflexão! sobre! o! negócio.! A! cada! bloco,! o! empreendedor! é!
obrigado!a!se!questionar!sobre!seu!públicoGalvo,!diferenciação,!
fonte!de!receitas!e!custos,!etc.!!
!
Nesse! processo,! o! que!parecia! complicado! acaba! se! tornando!
óbvio.! Ou,! em! alguns! casos,! acontece! o! contrário.! A! pessoa,!
que!estava!convicta!que!sua!empresa!tinha!o!objetivo!X,!acaba!
descobrindo! que! o! negócio! tem! muito! mais! potencial! se! for!
convertido! para! o! caminho! Y,! e! acaba! fazendo! uma!mudança!
significativa!de!rota.!
!
No!caso!de!negócios!antigos,!o!Canvas!serve!como!uma!volta!às!
origens,!para! relembrar!ao!empreendedor! seu!objetivo! inicial,!
que! por! muitas! vezes! é! esquecido! na! correria! do! diaGaGdia,!
quando! as! contas! estão! para! vencer! e! não! há! dinheiro! em!
caixa.!
!
O! Canvas! requer! um! pouco! de! paciência! e! reflexão,! mas! é!
simples!de!fazer.!
!
Dê!uma!olhada!na!figura!a!seguir:!
!
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!
!
!
Leitor,! Canvas;! Canvas,! leitor.! Agora! que! vocês! estão!
devidamente!apresentados,!vou!explicar!detalhadamente!cada!
um!dos!blocos:!
!
1)) Segmento) de) clientes:! neste! bloco! você! vai! definir! quem!
serão!os!seus!consumidores.!Seu!mercado!pode!ser!de!massa,!
segmentado!ou!diversificado.!Para!isto,!você!deverá!responder!
algumas!perguntas,!tais!como:!!
!
• Quem!é!o!cliente!que!você!pretende!atender?!
• Os!clientes!tem!um!perfil!específico?!
• Como!os!clientes!estão!agrupados?!
• Onde!estão!localizados?!

)
2))Proposta)de)Valor:!a!proposta!de!valor!é!a!sua!ligação!com!o!
cliente,!a!razão!da!sua!empresa!existir.!Ao!criar!hipóteses!para!
este!bloco,!você!deve!refletir!sobre!o!que!está!oferecendo!para!
suprir! as! necessidades! dos! clientes! ou! sobre! o! ganho! que! os!
clientes!terão!com!aquilo!que!você!pretende!oferecer.!!
!
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Essa! proposta! de! valor! não! é! necessariamente! algo! tangível.!
Pode! ser! uma! percepção,! tal! como! segurança,! bemGestar,!
conforto,!agilidade,!status,!prestígio,!credibilidade,!influência...!
!
Ex:!ao!invés!de!escrever!que!você!oferece!serviço!de!manicure!
em! domicílio! agendado! por! meio! de! um! site! ou! aplicativo!
mobile,!escreva!que!sua!proposta!de!valor!é!oferecer!serviços!
de!estética!feminina!priorizando!a!comodidade!e!maximização!
de!tempo!das!clientes.!
!
3)) Canais:! é! por!meio! dos! canais! que!os! clientes! conhecem!e!
recebem! os! produtos.! São! os! canais! que! possibilitam! que! a!
empresa!mantenha!o!relacionamento!com!clientes.!!
!
Para! isso,! você! deve! buscar! as! respostas! para! as! seguintes!
perguntas!
!
• Como!os!clientes!ficarão!sabendo!do!negócio?!
• Onde!eles!buscarão!referências!sobre!minha!empresa?!
• De!que! forma!os!produtos!e!serviços!chegarão!até!meus!

clientes?!
• As! entregas! serão! feitas! diretamente! ou! indiretamente,!

por!meio!de!parceiros?!
!
4))Relacionamento)com)o)consumidor:!o!relacionamento!com!
o!cliente!pode!ser!de!três!tipos:!
!
• Pessoal:! nesse! tipo,! o! atendimento! pode! ser! de!

assistência! pessoal! (quando! algum! membro! da! equipe!
atende!o!cliente)!ou!assistência!dedicada!(quando!alguém!
específico! é! destacado! para! prestar! um! atendimento!
contínuo!ao!cliente);!

!
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• Impessoal:! quando! o! cliente! age! sozinho! por! meio! de!
autosserviço! ou! de! um! serviço! automatizado,! não!
dependendo!da!intervenção!de!uma!pessoa;!!

!
• Com! a! participação! do! cliente:! nessa! forma! de!

relacionamento,! o! cliente! atua! ! de! forma! ativa! no!
desenvolvimento!da!solução,!por!meio!de!um!processo!de!
cocriação!ou!fazendo!parte!de!comunidades.!

!
5))Fontes)de)Receitas:!é!aqui!que!você!vai!estabelecer!de!onde!
virá! o! dinheiro! para! tornar! o! negócio! viável.! Para! criar! ideias!
para! esse! bloco,! você! deverá! buscar! respostas! às! seguintes!
perguntas:!
!
• Quanto!vou!cobrar!pelos!produtos!ou!serviços,!para!que!o!

negócio!seja!rentável?!
• Quais!formas!de!pagamento!oferecerei!aos!clientes?!

!
Importante!pesquisar!bastante!sobre!as!formas!de!pagamento.!
Serviços!como! !PagSeguro!costumam!cobrar!cerca!de!6,4%!de!
taxa!e!demorar!14!dias!para!liberar!o!saque;!em!compensação,!
o!empreendedor!não!terá!aborrecimentos!com!calotes,!cartão!
de!créditos!inválidos,!etc!
!
6))RecursosNchave:!neste!bloco!você!deverá!colocar!tudo!aquilo!
que! é! necessário! para! a! viabilidade! do! negócio,! considerando!
recursos! físicos! (local,! equipamentos,! veículos,! etc),! humanos!
(atendentes,! vendedores),! financeiros! (dinheiro,!
financiamento)!e!intelectual!(especialistas,!conhecimento).!
!
7)) AtividadesNchave:! as! atividadesGchave! são! pares! dos!
recursosGchave.!Elas!estão!categorizadas!em!2!tipos:!resolução!
de! problemas! (quando! a! atividade! principal! resolve! um!
problema!de!alguém)!ou!de!produção! (quando!o!negócio! tem!
em!sua!atividade!principal!produzir!alguma!coisa).!!
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!
8)) ParceriasNchave:! são!as!parcerias!que!contribuem!para!que!
sua!proposta!de!valor!seja!cumprida.!Podem!ser!fornecedores,!
distribuidores,!etc.!
!
9)) Custos:! referemGse!aos! investimentos!que! você! vai! ter!que!
realizar! ! para!manter! seu! negócio! ativo.! Eles! podem! ser! fixos!
(salários,! aluguel,! hospedagem)! ou! variáveis! (impostos,!
comissões,! telefone).! Não! se! esqueça! de! nada.! Lembrar! que!
você! terá!um!custo!alto!com! ligações! telefônicas! só!quando!o!
negócio!estiver!em!operação!pode!ser!tarde!demais.!!
!
Importante:!não!confunda!Canvas!com!um!plano!de!negócios,!
ok?!!
!
Canvas! é! o! conceito! geral.! E! o! plano! de! negócio! é! o!
detalhamento! do! que! foi! estabelecido! no!modelo,!mostrando!
os! custos! e! as! despesas,! investimento! inicial,! necessidade! de!
recursos!para!colocar!a!empresa!em!operação,!a!estratégia!de!
crescimento!e!de!marketing!e!vendas,!bem!como!a!projeção!de!
receita!e!lucro!para!os!próximos!anos.!
!
Um!é!complementar!ao!outro.!!
!
Plano! de! negócios! é! um! assunto! um! pouco!mais! complexo! e!
que,!por!isso,!será!tema!de!um!próximo!ebook.!
!
Não!recomendo!que!o!Canvas!seja!feito!sozinho.!Sugiro!que!no!
processo!de!preenchimento!haja!pelo!menos!uma!outra!pessoa!
para!a!troca!de!pontos!de!vista.!!
!
O! ideal,! a!meu! ver,! é! que! além!do! empreendedor! participem!
outras! duas! pessoas,! sendo! uma! com! relativa! experiência! em!
ter!um!negócio!próprio!(de!qualquer!tipo)!e!outra!que!possa!se!
enquadrar!no!perfil!de!consumidor.!
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!
Assim,! o! empreendedor! poderá! recolher! as! impressões! de!
alguém! que! tenha! bagagem! empresarial! e! do! que! o! seu!!
potencial!cliente!considera!relevante.!
!
Para! a! atividade! ficar! mais! interessante! recomendo! que! o!
quadro! (http://www.startae.com.br/BusinessGModelGCanvasG
br.pdf)!seja!impresso!em!uma!folha!grande!(A2,!por!exemplo)!e!
colado!na!parede.!Escreva!os!itens!de!cada!bloco!em!post!its!!e!
coleGos!em!seus!respectivos!lugares.!Assim,!a!dinâmica!de!tirar!
e!incluir!itens!fica!mais!fácil.!
!
Se!você!não!quiser! fazer!pela! forma!tradicional,! !então!acesse!
esse!site!http://web2canvas.x4start.com/!e!mãos!à!obra.!Ele!é!
gratuito,! supersimples! de! usar! e! permite! a! exportação! do!
arquivo.!
!
E! se! você! quiser! ir! mais! a! fundo,! existe! um! ! curso! muito!
interessante! promovido! pelo! Sebrae! (www.sebrae.com.br)!
chamado!“Transforme!sua! ideia!em!um!modelo!de!negócios”,!
baseado!em!Canvas.!Fiz!e!recomendo.!
!
Outra!observação!importante:!não!é!porque!você!fez!uma!vez!o!
Canvas! que! nunca!mais! precisará! fazêGlo.! Os! tempos!mudam,!
os! tipos! de! negócio! também.! Periodicamente! recomendaGse!
revisitáGlo.!Quem! sabe! você!não!descobre!um!novo! filão!para!
abordar?!
!
Matriz)SWOT)
!
Outra! ferramenta! de! planejamento! bem! interessante! para!
analisar!o!seu!negócio!é!a!Matriz!SWOT.!!
!
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SWOT! é! a! sigla! dos! termos! em! inglês! Strengths! (Forças),!
Weaknesses! (Fraquezas),! Opportunities! (Oportunidades)! e!
Threats!(Ameaças).!
!
A! exemplo!da!Matriz! BCG!ela! é!dividida!é!quatro!quadrantes,!
sendo!dois!voltados!ao!cenário! interno! (Forças!e!Fraquezas)!e!
dois!para!o!cenário!externo!(Oportunidade!e!Ameaças).!
!
Confira!a!imagem!a!seguir:!
!

!
!
!
Forças:! são! os! pontos! fortes! da! empresa,! ou! seja,! aquilo! que!
ela! faz! de!melhor! e! que! se! traduz! em! vantagem! competitiva.!
Esses!pontos!devem!ser!enaltecidos! interna!e!externamente!e!
constantemente! aperfeiçoados.! Exemplos:! profissionais!
qualificados,!entrega!mais!rápida,!clientes!engajados,!produtos!
inovadores,!etc!
!
Fraquezas:! características! da! empresa! que! prejudicam! seu!
rendimento.! Depois! de! elencadas,! deveGse! analisar! as! razões!
dessas! fraquezas! existirem.! Assim! será!mais! fácil! desenvolver!
ações!para!minimizáGlas!ou!extinguiGlas.!Ex:!lentidão!na!tomada!

Forças! Fraquezas!

Oportunidades! Ameaças!
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de! decisões,! fluxo! de! trabalho! desorganizado,! atendimento!
deficitário!ao!cliente,!etc.!
!
Oportunidades:!são!aspectos!externos!positivos!que!podem!ser!
usados! a! favor! da! empresa.! Para! detectáGlas! é! preciso! estar!
atento! ao! mercado,! ler! constantemente! o! noticiário!
especializado,! participar! de! grupos! de! negócios,! entre! outros.!
Exemplos:! um! novo! comportamento! social,! uma! nova!
tecnologia,! abertura! de! empréstimo! facilitado! para!
determinados!tipos!de!empresas,!etc.!
!
Ameaças:! são! aspectos! externos! negativos! que! podem!
prejudicar!a!empresa.!Assim!como!no!caso!das!oportunidades,!
é! preciso! ficar! atento! para! identificáGlas! e! neutralizáGlas.!
Exemplos:!novos!entrantes!no!mercado,!obsolescência!de!uma!
tecnologia,!novos!comportamentos!sociais,!etc.!
!
O!SWOT!é!uma!ferramenta!que!prima!pela!simplicidade.!Não!é!
necessário! redigir! uma! tese! de! doutorado.! Ele! não! é! um!
documento!analítico.!É!um!mapa!que!vai!dar! subsídios!para!a!
tomada!de!decisão!do!empreendedor,!antes!e!durante!os!anos!
de!atividade!do!negócio.!!
!
Não!há!um!número!mínimo!ou!máximo!de!itens!por!quadrante.!
O! SWOT! pode! ser! feito! apenas! com! tópicos.! ! O! ideal! é! que!
todos!sejam!contemplados.!
!
Lembra!da!nossa! loja! especializada!em! leggings?!Vamos! fazer!
um!SWOT!fictício!dela?!
!
Forças:!alta!especialização,!amplo!catálogo,!clientes!engajados!
!
Fraquezas:!preço!acima!da!média!do!mercado,!alta!rotatividade!
no!quadro!de!funcionários!
!
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Oportunidades:! moda! fitness! em! ascensão,! aumento! de!
números!de!internautas.!!
!
Ameaças:! concorrência! “desleal”! de! similares! chineses,!!
diminuição!do!poder!aquisitivo!da!população.!
!
Pirâmide)de)Maslow)
!
A!essa!altura!do!livro!você!já!deve!ter!percebido!que!o!sucesso!
de! qualquer! negócio! (tradicional! ou! online)! depende!
basicamente! em! oferecer! ao! seu! públicoGalvo! aquilo! que! ele!
quer.! Isso!não!é! exatamente!uma!novidade,!mas!muita! gente!
esquece.!
!
Claro,! há! uma! série! de! outras! variáveis! envolvidas! (preço,!
canais,! percepções! de! valor,! etc),! mas! a! essência! é! essa.!
Identificar!um!público!com!uma!necessidade!específica!e!supriG
la.!
!
E!quais!são!as!necessidades!que!precisam!ser!saciadas?!
!
Você!já!ouviu!falar!na!Pirâmide!de!Maslow?!
!
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A!pirâmide!é!uma!divisão!hierárquica!de!necessidades!humanas!
elaborada! por! Abraham! Maslow.! Veja! a! figura! a! seguir:

!
!
Como!você!pode!perceber,!a!base!da!pirâmide!é! formada!por!
nossas! necessidades! básicas,! englobando! todos! os! seres!
humanos.!!
!
À! medida! que! a! pirâmide! vai! se! aproximando! do! topo,! as!
necessidades! vão! se! tornando!mais! sofisticadas,! subjetivas,! e,!
por!conta!disso,!a!quantidade!de!pessoas!contempladas!nesses!
nichos! é! menor! (se! quiser! saber! um! pouco! mais! sobre! o!
assunto! recomendo! esse! vídeo! da! Escola! da! Voz!
https://www.youtube.com/watch?v=GmdRHwziNpU).!
!
Porém,!essas!pessoas,!geralmente,!tem!poder!aquisitivo!maior,!
preza!produtos!e! serviços!diferenciados!e! se!dispõem!a!pagar!
mais!por!algo!que!lhe!dê!status,!satisfação!pessoal!e!conforto.!!
!
Quanto! mais! no! topo! estiver! a! necessidade,! menor! a!
concorrência!e!maior!o!grau!de!exigência!do!público.!É!aqui!que!
geralmente!estão!os!“oceanos!azuis”!a!serem!singrados!;G)!
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!
No!mundo!online,! identificamos! 4! grandes! tipos! de!mercados!
para! atender! as! necessidades! do! topo! da! pirâmide,!
(Amor/Relacionamento,!AutoGEstima!e!Realização!Pessoal).!!
São!eles:!
!
• Ganhar)dinheiro:!são!produtos!e!serviços!destinados!para!

quem! quer! abrir! seu! próprio! negócio,! obter! sucesso!
profissional,! otimizar! a! relação! de! tempo! entre! vida!
pessoal! e! profissional,! apreender! dicas! de! investimento!
em!novos!mercados!e!finanças!pessoais,!etc.!!!
)
Esse! mercado! é! um! dos! que! mais! crescem,! basta! ver! a!
quantidade! de! livros,! vídeos,! palestras! e! cursos! sobre!
empreendedorismo.! Este! livro! que! você! está! lendo!
integra! o! portfólio! de! produtos! que! ofereço! para! esse!
grupo.!
!

• Evitar) a)morte:! são!produtos! e! serviços!destinados!para!
quem!quer!emagrecer,!adotar!uma!alimentação!saudável,!
melhorar!sua!qualidade!de!vida,! se!exercitar,!aprender!a!
meditar.!

!
• Vida) Amorosa:! são! produtos! e! serviços! para! quem!quer!

aprender!a!seduzir,!manter!um!relacionamento!saudável,!
ser!mais!feliz!no!casamento,!entre!outros.!

!
• Hobbies) de) Luxo:! são! produtos! e! serviços! para! hobbies!

excêntricos,! tais! como! mergulhos! em! lugares!
paradisíacos,! excursões! internacionais! por! vinícolas,!
carros!esportivos!antigos,!etc.!

!
O! interessante!é!que!nesses!nichos!geralmente!os!produtos!e!
serviços!estão!fortemente!ligados.!!
!
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A!Dieta!Dukan! (http://www.dietadukan.com.br),! por! exemplo,!
que!começou!com!o!livro!“Não!consigo!emagrecer”!hoje!vende!
uma!série!de!outros!produtos! (barras,!biscoitos,!doces,!outros!
livros)!e!orientação!em!site.!
!
Na! Pirâmide! de! Maslow,! a! Dieta! Dukan! situaGse! na! camada!
“Estima”! e,! nos! 4! grandes! mercados! online,! em! “Evitar! a!
Morte”!e!um!pouco!em!“Vida!Amorosa”.!!!
!
Dei! como! exemplo! a! Dieta! Dukan! pois,! além! de! ser! um! case!
mundial! de! marketing! (on! e! offline),! sou! fã! e! adepto! dela!
(consideroGme!um!dukaniano).!!
!
Na! Dukan,! além! dos! resultados! serem! efetivos,! a! pessoa! não!
passa! fome,! pois! ela! é! restritiva! com! alguns! gêneros!
alimentícios! (carboidratos! principalmente)! mas! ! em! outros!
(como!proteínas)!o!consumo!é!liberado.!
!
Tomei!conhecimento!da!dieta!por!meio!de!uma!colega!de!kung!
fu,! que! emagreceu! bastante! em! poucos! meses.! Na! época! eu!
estava!mais! de! 20! quilos! acima! do! peso,! desestimulado,! sem!
namorada! e! vida! social.! Enfim,! estava! na! mais! completa! e!
absoluta!lama.!!
!
Mas! estava! decidido! a! mudar! esse! quadro! (estrato! da! Auto!
Estima).!A!começar!pelo!corpo.!!
!
Perguntei!como!era!o!regime,!ela!me!explicou!e!me!incluiu!em!
um! grupo! no! Facebook! que! havia! criado! para! trocar!
informações!sobre!a!dieta.!
!
Peguei! algumas! receitas! no! grupo,! comprei! o! livro! e! adotei! a!
dieta.! Em! 3!meses! já! havia! perdido! 10! quilos.! Em! seis!meses!
não!só!perdi!os!20!quilos,!mas!recuperei!a!disposição,!retomei!a!
vida!social!e!comecei!a!namorar.!
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!
Você! já! deve! ter! percebido! que! a! Dukan! usa! a! estratégia! do!
vetor!ou!do!advogado!da!marca.!Ou!seja,!pessoas!que,!de!tão!
satisfeitas,!divulgam!aos!quatro!cantos!a!dieta!sem!receber!um!
centavo!por!isso.!Como!eu.!
!
Faça! uma! procura! por! “receitas! dukan”! no! Youtube.! Você! vai!
encontrar! mais! de! 15! mil! vídeos! produzidos! por! dukanianos!
sobre!pratos!que!seguem!os!preceitos!da!dieta.!!
!
Gente!que!de!tão!feliz!e!realizada!com!os!resultados!da!dieta,!
retribui!divulgando!gratuitamente!conteúdo!sobre!o!regime.!
!
E! como!a! silhueta!da!pessoa!muda!em!pouco! tempo,! passa! a!
chamar!mais!atenção,!e!como!uma!espécie!de!“minioutdoor”!,!
atraindo!a!curiosidade!das!pessoas!que!querem!emagrecer.!
!
Por! que! escrevi! que! a! Dukan! aparece! em! parte! também! na!
categoria!Vida!Amorosa?!
!
Por! que! depois! de! “encontrar! o! seu! corpo! ideal”! e! sentirGse!
mais! realizada,! a! pessoa! tende! a! sair! mais,! comprar! roupas,!
cuidar!do!visual,!etc.!
!
E! com! isso! vai! entrar! na! seara! da! sedução,! do! namoro,! do!
relacionamento.!
!
Viu! que! interessante! como! um! ação! desencadeia! outras,!
envolvendo! a! comercialização! de! produtos! e! serviços!
complementares?!
!
Por! que! você! não! pensa! em! criar! produtos! ou! serviços!
complementares!dentro!desses!quatro!grandes!mercados!e!que!
tenham!relação!entre!si!e!com!que!você!vende?!
!
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Usando! o! exemplo! da! loja! fictícia! da! Legging'Mania:! por! que!
não! oferecer! ebooks! e! vídeos! (gratuitos! ou! pagos)! sobre!
atividades!físicas!para!mulheres?!Ou!sobre!moda?!
!
O!público!que!se! interessar!pelo!conteúdo!tende!a,!mais!cedo!
ou! mais! tarde,! comprar! leggings.! E! daí! para! oferecer! outros!
tipos!de!produtos!para!o!mesmo!público!é!um!pulo.!
!
Pense! nisso.! Ao! invés! de! oferecer! um! produto! apenas,! inclua!
serviços! ou! produtos! adicionais! (gratuitos! ou! pagos)! que!
mexam!com!o!ego!e!a!estima!do!públicoGalvo.!
!
Assim,! o! processo! de! convencimento! visando! a! conversão!
tende!a!ser!mais!fácil!e!duradouro.!!
!
!
!
'
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!

Capítulo)5)–)Ok,)vamos)ganhar)dinheiro)
agora?!
!

Parabéns,!se!você!chegou!até!aqui!significa!que!todas!as!etapas!

básicas! de! conscientização! para! transformar! seu! site! em!uma!

verdadeira!plataforma!de!negócios!foram!cumpridas.!

!

Depois!de!ter!feito!a!lição!de!casa,!ou!seja,!fazer!a!autoBanálise!

do!seu!empreendimento,!por!meio!do!Canvas,!subsidiado!pela!

Matriz!SWOT!e!Matriz!BCG,!pela!Pirâmide!de!Maslow!e!várias!

outras!referências,!chegou!a!hora!de!colocar!a!mão!na!massa.!

!

Se! você!pulou!os! capítulos! anteriores! e! veio! direto!para! este,!

com!o!intuito!de!“ganhar!tempo”!um!alerta:!seu!percentual!de!

sucesso! tende! a! ser! menor! do! que! seu! concorrente! que! leu!

tudo.!Pense!nisso.!

!

A!seguir,!os!5!passos!para!começar!a!ganhar!dinheiro!com!seu!

site:!

!

1))SEO)
!

SEO! significa! Search' Engine' Optimization,! ou! seja,! Otimização!

do!Mecanismo!de!Busca.!Um!site!precisa!estar!otimizado!para!

aparecer! na! página! de! resultados! do! Google! (ou! de! outros!

buscadores,! como! o! Bing! e! o! Yahoo)! quando! o! internauta!

digitar!o!serviço!ou!produto!que!o!empreendedor!oferece.!

!

Veja!o!quadro!a!seguir.!Ele! indica!o!percentual!de!cliques!que!

um!site! recebe!de!acordo! com!seu!posicionamento!na!página!

de!resultados!do!Google.!

!

!
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!

!

!

!
Fonte:'SEOMoz'
!

Creio! que! não! preciso! insistir! na! importância! de! estar! bem!

posicionado!no!Google,!não?!

!

SEO!é!uma!atividade!complexa!e!em!constante!mutação,!mas,!

seguindo!algumas!regras!básicas,!é!possível!fazer!com!que!seu!

site!obtenha!um!posicionamento!relevante!no!Google.!

!

A!primeira! coisa!a! fazer!é! escolher!uma!palavraBchave!mestra!

(geralmente!o!principal!produto!ou!serviço!do!negócio)!e!cerca!

de!5!palavrasBchave!principais! (podem!ser!outros!produtos!ou!

serviços!ou!termos!complementares!à!palavraBchave!mestra).!

!

Exemplo:!

!

PalavraBchave!mestra:!pet!shop!
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PalavrasBchave!principais:!“pet!shop!São!Paulo”,!“pet!shop!com!

veterinários”,!“produtos!para!pet!shop”,!“pet!shop!barato”,!etc!

!

A!recomendação!é!que!a!palavraBchave!mestra!esteja!presente!

nos!pontos!estratégicos!do!site,!ou!seja,!no!domínio,!no!nome!

da!página,!no!título,!no!primeiro!parágrafo,!em!links,!nos!títulos!

das!imagens!etc.!

!

Exemplo:!

!

www.petshopdozanini.com.br!

!

Ou! você! pode! usar! a! localização! como! uma! diferenciação!

estratégica:! www.petshopsp.com.br! ou!

www.petshopsaopaulo.com.br! ou!

www.petshopnomedobairro.com.br!!

!

As! palavrasBchave! principais! também! devem! aparecer! nos!

principais! pontos! estratégicos,!mas! sem!a!mesma! intensidade!

da!mestra.!RecomendaBse!que!sejam!criadas!seções!com!esses!

termos,!para!que!eles!apareçam!também!nas!URLs.!

!

Exemplo:!

!

www.petshopdozanini.com.br/racaoBcachorro!

www.petshopdozanini.com.br/veterinario!

www.petshopdozanini.com.br/banhoBtosa!

!

Essas! são! técnicas! chamadas!de! “On!Page”,!ou! seja,!que!você!

aplica!no!seu!site.!

!

Existem! também!as! técnicas! “Off! Page”,! ou! seja,! aquelas! que!

você!aplica!em!sites!de!terceiros.!

!
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Vou!explicar!melhor.!Quando!um!portal!de!notícias!divulga!uma!

notícia!sobre!sua!empresa!e!coloca!a!URL!do!seu!site,!ela!está!

auxiliando!no!processo!“Off!Page”.!

!

O!Google!entende!que,!se!um!portal!de!grande!audiência!está!

referendando!o!seu!site!pela!publicação!da!sua!URL,!é!sinal!de!

que!ele!tem!qualidade.!Por!isso,!atribui!pontos,!que!por!sua!vez!

melhoram!sua!posição!no!ranking.!!

!

As! duas! melhores! táticas! de! “Off! Page”! são:! 1)! produzir!

conteúdo! para! que! seja! replicado! em!outros! sites! (como,! por!

exemplo,!artigos!e!infográficos)!e!2)!divulgar!notícias!por!meio!

de! assessoria! de! imprensa,! principalmente! pesquisas! sobre!

tendências!de!mercado.!

!

Outra!alternativa!(mas!que!tem!menos!peso)!é!abrir!contas!em!

redes! sociais! em! nome! da! empresa! e! produzir! conteúdo! em!

cada!um!deles.!

!

Como,!por!exemplo,!no!Slideshare,!onde!o!empreendedor!pode!

disponibilizar! apresentações! sobre! a! empresa,! pesquisas! de!

mercado,!comportamento!do!consumidor,!etc.!

!

A!URL!ficaria!assim:!www.slideshare.com/nomedaempresa!

!

No! Youtube,! você! pode! incluir! todos! os! vídeos! tutoriais! ou!

depoimentos!de!clientes.!

!

A!URL!ficaria!assim:!www.youtube.com/nomedaempresa!!

!

Uma! conta! que! precisa! ser! ativada! é! o! Google! Plus.! Embora!

ainda! tenha! pouco! acesso,! ela! é! a! rede! social! que! mais! tem!

relevância!em!SEO.!

!
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Perceba! que! com! essas! estratégias! ! o! nome! da! empresa!!

aparece! ! em! diversas! URLs,! aumentando! a! sua! pontuação! no!

ranking!do!Google.!

!

Existe! inclusive! uma! ferramenta! em! que! é! possível! criar!

simultaneamente!contas!em!várias!redes!sociais.!O!nome!dela!

é! http://knowem.com/! .! Recomendo! apenas! que! você! abra!

contas!em!redes!sociais!em!que!conseguirá!publicar!conteúdo.!

Caso!contrário,!essa!ação!será!pouco!efetiva.!

!

Como!disse!no!início,!SEO!é!uma!técnica!complexa!e!que!exige!

estudo! e! atualização! constantes.! O! objetivo! deste! livro! não! é!

ensináBlo,! mas! conscientizar! o! leitor! de! sua! fundamental!

importância.!

!

Para!quem!quiser!saber!mais,!disponibilizo!gratuitamente!uma!

apresentação! sobre! SEO! feita! por! mim.!

http://www.slideshare.net/deniszanini/cursoBseoBfundamental!

!

Existem!também!uma!série!de!cursos!presenciais!e!online!sobre!

o! assunto! que! certamente! serão! úteis! no! seu! processo! de!

aprendizado.!

!

2))Conteúdo)
!

“O! conteúdo!é! rei”.! Essa! frase,! título!de!um!artigo!escrito!em!

1996!por!Bill!Gates,!continua!mais!atual!do!que!nunca.!

!

Além! de! otimizado! por! estratégias! de! SEO,! o! empreendedor!

digital!de!sucesso!precisa!ter!um!site!com!informação!relevante!

para!o!internauta.!

!

Entre!as!opções!de! conteúdo!que!podem!ser!disponibilizadas,!

podemos! destacar! artigos,! infográficos,! vídeos,! tutorais,!

ebooks,!notícias!do!!setor,!entre!outros.!
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!

Esse! tipo! de! conteúdo! ajuda! na! otimização! e! na!

“encontrabilidade”!do!site,!ou!seja,!o!consumidor!pode!chegar!

rapidamente! até! você! depois! de! fazer! uma! busca! no! Google!

sobre!uma! informação!que!precisa.! !Quanto!mais!posicionado!

você!estiver!no!ranking,!melhor.!

!

Uma! loja! virtual! de! camisetas! poderia,! por! exemplo,!

disponibilizar!os!seguintes!conteúdos:!

!

• Ebook!sobre!a!relação!entre!moda!e!bandas!de!rock!

• Vídeos!sobre!qual!camiseta!usar!para!cada!tipo!de!evento!

(festa!na!casa!de!amigos,!restaurante,!shows)!

• Tutorial!ensinando!como!tirar!manchas!de!camisetas!

• Notícias!sobre!tendências!e!comportamentos!

• Infográfico!mostrando! como!as! camisetas!ecológicas! são!

feitas!

• Newsletter!com!as!principais!notícias!do!setor!

!

As!opções!são!diversas.!Mas!veja!que!em!nenhum!momento,!o!

conteúdo! focou!em!produto,!preço,!vendas.!O!objetivo!aqui!é!

oferecer! algo! relevante! para! o! internauta,! a! fim! de! cativáBlo.!

Um!site!atualizado!causa!boa! impressão!e!ajuda!a!manter!um!

relacionamento! saudável! e! contínuo.! O! lucro! vem! por! esse!

caminho.!!

!

Ao! produzir! conteúdo! de! boa! qualidade,! você! estará!

estimulando! o! Inbound' Marketing.! Você! sabe! o! que! é! isso?!
Explico:! Inbound' Marketing! consiste! em! estar! presente! no!

maior! número! possível! de! canais! digitais,! com! conteúdo!

relevante,!aderente!e!disponível!ao!públicoBalvo.!

!

Ao!consumir!tais!conteúdos,!o!internauta!tende!a!se!aproximar!

da!empresa!e,!ao!mesmo!tempo,!recomendáBla!para!amigos!e!

conhecidos.!Gradativamente,!ele!se!transforma!em!um!vetor!e,!
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à! medida! que! essa! relação! se! fortalece,! assume!

espontaneamente!o!papel!de!defensor!da!marca,!divulgandoBa!

com! fervor! em! diversos! ambientes,! principalmente! nas! redes!

sociais.!

!

O!Inbound'Marketing!é!muito!mais!eficaz!do!que!a!propaganda!

tradicional,! que! é! geralmente! invasiva! e! costuma! empurrar!

produtos! e! serviços! que,! muitas! vezes,! o! ! consumidor! não!

deseja.!

!

3))Persuasão)
!

Uma!marca! nova! enfrenta! grande! desconfiança! por! parte! do!

público.!Mesmo!que!o!internauta!encontre!seu!site!no!Google,!

goste! do! conteúdo! e! ache! o! preço! convidativo,! ele! poderá!

preteriBlo!simplesmente!por!não!confiar!em!você.!

!

Para! superar! essa! barreira,! que! chamamos! de! índice! de!

insegurança,! existem! algumas! técnicas! para! reduzir! eventuais!

resistências.!!!

!

Veja!!algumas:!

!

• Use!depoimentos!de!clientes,!especialmente!em!vídeos;!

• Disponibilize! reportagens! publicadas! na! mídia! sobre! a!

empresa;!

• Use! vídeos! explicativos! sobre! os! benefícios! de! um!

produto!ou!serviço;!

• Tenha!uma!seção!de!Perguntas!Mais!Frequentes!e!uma!de!

Política!de!Devolução!e!Trocas;!

• Disponibilize!chats!online,!para!tirar!dúvidas;!
• No! caso! de! lojas! virtuais,! é! importante! ter! selos! de!

garantia!e!qualificação;!

• AssocieBse!a!entidades!de!classes!do!seu!setor!de!atuação;!
!
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!Se! quiser! saber! mais,! assista! a! um! vídeo! que! gravei! falando!

sobre!esse!assunto.!

http://www.marketingdigitalconsultor.com.br/videosBzaniniB

responde/zaniniBrespondeBporBqueBseuBclienteBtemBmedoBdeB

voce!

!

Além! disso,! os! textos! devem! conter! o! que! chamamos! de!

gatilhos!mentais,! ou! seja,! termos! que! vão! ajudar! a! chamar! a!

atenção!do!internauta!e!!convencêBlo!que!o!produto!ou!serviço!

que!você!oferece!irá!ajudáBlo!a!solucionar!o!seu!problema.!

!

4))Divulgação)
!

É! inacreditável,!mas!ainda!hoje,!com!mais!de!duas!décadas!de!

Internet! comercial! no!Brasil,! ainda! existe! gente! que! acha! que!

basta! colocar! um! site! no! ar! para,! magicamente,! ! receber!

milhares!de!acessos!de!pessoas!ávidas!por!adquirir!aquilo!que!!

eles!têm!a!oferecer.!

!

No! mundo! dos! contos! de! fadas,! da! grande! mentira! que!

abordamos! no! capítulo! 1,! isso! até! pode! acontecer.! Mas! no!

mundo! real,! da! concorrência! selvagem,! da! lei! do! “menor!

preço”,!!o!cenário!é!bem!diferente.!

!

Sabe!quantos!domínios!registrados!existem!no!Brasil?!Mais!de!

2!milhões.!Para!se!sobressair!nesse!universo,!além!de!cumprir!

todas! as! etapas! de! planejamento! descritas! neste! ebook,! o!
empreendedor! precisará! investir! uma! quantia! regular! em!

divulgação.!Isso!é!real,!verdadeiro!!

!

!A!divulgação!pode!ser!feita!usando!o!Google!Adwords,!o!Bing!

Ads,! Programa! de! Afiliados,! Facebook!Ads,! Email!Marketing! e!

outros!!Mas!acredite:!precisará!ser!feita.!!

!

Daí!vem!a!clássica!pergunta:!quanto!investir?!
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!

Minha! resposta! é:! o! quanto! você! puder!! Como! já! mencionei!

anteriormente,! não! existe! um! valor! padrão.! Isso! depende! do!

segmento,! do! tipo! de! produto,! do! grau! de! desejo! do!

consumidor!e,!acima!de!tudo,!de!quanto!o!empreendedor!tem!

para!investir.!

!

Mas!vou!ajudáBlo!com!um!cálculo!simples.!

!

A! taxa!média! de! conversão! (número! de! vendas! dividido! pelo!

número! de! visitas! a! um! site)! no! ecommerce! brasileiro! é! de!

1,5%! (http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/calcularB

taxaBconversaoBcommerce/).!Ou!seja,!a!cada!66!visitas!que!um!

site!recebe,!uma!!transformaBse!em!venda.!

!

Vamos!supor!agora!que,!no!segmento!que!sua!empresa!atua,!o!

CPC! médio! (custo! por! clique)! em! mídias! online! (Google!

Adwords,! anúncios! em!blogs,! anúncios! em! redes! sociais,! etc),!

seja!de!R$!1,00.!

!

Ou! seja,!para! conseguir!uma!venda,! você! terá!que! investir!R$!

66!reais.!!

!

Assustou?!

!

Agora!vem!a!pergunta!que!pode!tirar!seu!sono:!o!seu!lucro!por!

venda!unitária!supera!esse!valor?!

!

Pois!é...!!

!

Onde! está! aquele! mundo! onde! tudo! é! rápido,! barato! e!

lucrativo?!

!

Calma,!!antes!de!entrar!em!pânico,!vamos!esclarecer.!

!
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Esses!números!que!mencionei!são!meros!exemplos,!médias.!E!

não!estamos!contabilizando!aqui!as!visitas!que!o!site!receberá!

diretamente! e! por! outras! vias,! tais! como! email! marketing,!

mídias!sociais,!SEO,!etc.!Saiba!que!cada!setor!de!mercado!tem!

uma!taxa!de!conversão!e!um!custo!por!clique!próprios.!!

!

E! nada! impede! que! com! estudo! e! aplicação! de! técnicas!

avançadas,!ou!a!contratação!de!uma!agência!especializada!em!

publicidade! online,! sua! empresa! consiga! taxas! de! conversão!

maiores!e,!portanto,!cliques!a!custos!bem!menores.!

!

No!caso!do!Google!Adwords,!à!medida!que!as!campanhas!vão!

tendo! bom! desempenho,! o! custo! do! clique! tende! a! diminuir,!

pois! o! Google! prefere! exibir! anúncios! com! qualidade! melhor!

para!satisfazer!o!consumidor.!

!

Ainda! assim,! o! custoBbenefício! da! publicidade! online! costuma!

ser!muito!melhor!do!que!a!mídia!tradicional.!Além!de!anunciar!

somente! para! quem! realmente! deseja! o! seu! produto! ou!

serviço,!quem!define!o!preço!é!o!anunciante.!

!

Veja!abaixo!uma!tabela!de!anúncio!em!revistas,!TV!e!rádio!

!

Veículo) Formato) Preço) Público) Pagamento)
Revista!

Veja!

Anúncio!1!

Página!

Interna!

R$!311!

mil!

Massificado! Independe!

do!resultado!

Jornal!

Folha!de!

S.Paulo!

Anúncio!1!

Página!

Interna!

R$!332!

mil!

Massificado! Independe!

do!resultado!

Rádio!CBN!

(Rede!

Nacional)!

Spot!30!

segundos!

R$!17!

mil!

Massificado! Independe!

do!resultado!

TV!Globo!

(Rede!

Anúncio!30!

segundos!

R$!380!

mil!

Massificado! Independe!

do!resultado!



! 93!

Nacional)!

Google!

Adwords!

Anúncio!

estilo!

classificados!

A!definir! Somente!

quem!tem!

interesse!

pelo!seu!

produto!ou!

serviço!

Somente!

quando!

alguém!clica!

no!anúncio!

!

Depois!de!ver!essa!tabela,!convido!o!leitor!à!seguinte!reflexão:!

se!você!tivesse!380!mil!para!investir!em!propaganda,!investiria!

tudo!em!um!comercial!que!será!exibido!uma!única!vez!na!TV!ou!!

em! mídia! online! (mais! de! 30! mil! por! mês! durante! um! ano),!

controlando! os! resultados! e! fazendo! ajustes! ao! longo! do!

tempo?!

!

Pense!nisso.!

!

Outra! coisa:! vejo! clientes! investindo! quantias! significativas! de!

dinheiro! em!produção!de! fotos!para! catálogo,! contratação!de!

artistas! como! garotoBpropaganda,! ampliação! de! sede,!

contratação!de! funcionários! a! peso!de!ouro,! etc! e! quando!eu!

sugiro!que!ele! invista!R$!5!mil!por!mês!em!divulgação,! !o!cara!

quase!cai!de!costas.!

!

É!difícil!de!entender!essa!situação.!Se!a!empresa!tem!produtos!

e! serviços! de! qualidade,! conquistados! com! muito! trabalho,!

pesquisa,! e! experiência,! isso! precisa! ser! divulgado,! não! é!

verdade?!Ou!a!empresa!quer!guardar!tudo!só!pra!ela!até!entrar!

em!processo!de!falência?!

!

Vamos!pensar!fora!da!caixinha!da!mediocridade?!

!

5))Relacionamento)e)a)Fórmula)do)Lançamento)
!
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Dentre!os!cinco!itens!dessa!lista,!este!é!o!que!considero!o!mais!

importante.!Se!não!forem!criados!vínculos!duradouros!entre!o!

internauta! e! o! empreendimento,! pouco! adiantará! investir! em!

conteúdo,!divulgação,!SEO,!etc.!

!

Uma!visita!não! convertida!em!seu! site! representa!prejuízo.! Já!

pensou! nisso?! Quanto!mais! gente! entra,! não! compra! ou! não!

deixa!algum!!tipo!de!vestígio,!como!a!assinatura!da!!newsletter,!
um!pedido!de!informação,!uma!solicitação!de!orçamento!ou!o!

curtir! de! uma! fanpage,! por! exemplo,! pior! para! você.! Se' o'
conteúdo'é'rei,'o'cliente'é'Deus'todoB'poderoso';B)'
!

Desnecessário! dizer! que,! à! medida! que! os! internautas! vão!

chegando!ao!site,!é!necessário!cativáBlos.!Não!estamos!falando!

apenas! de! oferecer! uma! experiência! de! navegação! agradável,!

com!design!atraente,!produtos!e!serviços!que!podem!ser!vistos!

com!facilmente,!!atendimento!online,!opções!!de!pagamento!e!

rapidez!na!entrega.!

!

Hoje! praticamente! todo! mundo! oferece! essas! condições.! É!

preciso!ir!além!disso.!

!

Existe! uma! máxima! no! mundo! online! que! recomenda! à!!

empresa,! principalmente! às! novas! entrantes,! oferecer! ! algo!

gratuito!antes!de!pedir!ao!internauta!que!compre!seu!produto!

ou!serviço.!É!o!tradicional!“dar!para!receber”.!!

!

É! uma! espécie! de! presente! de! boasBvindas.! Não! estamos!

falando!de!nada!caro,!que!vá!afundar!a!empresa.!Também!não!

se!trata!de!oferecer!algo!muito!comum,!como!a!assinatura!de!

newsletter! ou! a! participação! em! sorteios,! concursos! e! afins.!

Precisa!ser!algo!relevante,!que!atraia!a!atenção!do!internauta.!

!

Pode! ser! um! voucher! com! um! desconto! para! a! primeira!

compra.!Um!ingresso!para!assistir!a!um!espetáculo!cultural!ou!
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esportivo! patrocinado! pela! empresa.!Um!ebook,! um! vídeo! ou!

um! áudio! exclusivo! para! download.! Uma! amostra! grátis! para!

ser!recebida!em!casa...!

!

Enfim,!as!opções!são!fartas.!!

!

O! importante! é! que! essa! cortesia! (que! também! podemos!

chamar!de!isca!digital)!seja!aderente!com!aquilo!que!a!empresa!

comercializa!e!que!possa! ser!obtida!de! forma! rápida!e!direta,!

sem!a!necessidade!passar!por!muitas!etapas.!

!

Quando! digo! aderente! significa! ter! conexão! com! o! core'
business! da! empresa.! Por! exemplo:! uma! escola! de! culinária!

pode!oferecer!um!ebook!de!receitas.!Uma!loja!de!instrumentos!

musicais! pode! oferecer! dicas! de! instrumentistas! famosos.!!

Coisas!simples,!porém!incomuns.!

!

!A! única! coisa! que! o! internauta! precisa! dar! em! troca! do!

material! grátis! é! o! seu! “melhor! email”,! aquele! que! ele! usa!

tradicionalmente.!!

!

Para! evitar! que! ele! informe! um! email! qualquer! (muitas! vezes!

falso),! use! um! sistema! de! autenticação,! ou! seja,! aquele! que!

envia!uma!mensagem!ao! correio!eletrônico!do!usuário! com!o!

link!de!verificação.!

!

Ao!clicar!no!link!e!confirmar!seu!endereço!de!email,!aí!sim!ele!

terá!acesso!à!cortesia!prometida.!Assim,!você!terá!confirmada!

a! veracidade! do! email! e! a! possibilidade! de! usáBlo! como! um!

canal! de! relacionamento,! sem! o! perigo! de! as! futuras!

mensagens!serem!direcionadas!para!a!caixa!de!spam.!

!

Sabe!quando!falamos!sobre!conteúdo!e!inbound!marketing?!O!

que!eu!recomendo!é!que!de!todo!o!conteúdo!produzido,!você!

selecione! periodicamente! o! que! tem! de! melhor! (geralmente!
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ebooks! e! vídeos)! e! ofereçaBo! de! forma! restrita,! por! meio! de!

cadastro!por!email.!

!

Assim,!você!sempre!terá!uma!lista!quente!de!contatos!e!poderá!

manter!relacionamento!constante!com!ela.!

!

É!o!que!chamamos!de!“casar!com!a!lista”.!É!com!ela!que!você!

vai!se!relacionar!ao!longo!dos!anos.!Ninguém!pede!o!outro!em!

casamento! no! primeiro! encontro,! concorda?! É! necessário! se!

conhecer,! trocar! informações,! descobrir! os! gostos! alheios,!

atender! a! esses! gostos,! adquirir! confiança! recíproca! e! por! aí!

vai.!

!

Com!o!cliente!é!a!mesma!coisa.!É!preciso! !ganhar!a!confiança!

dele,!ir!conhecendoBo!melhor!para!depois!pedir!algo!em!troca.!

!

A! lista! de! contatos! é! sua! “galinha! dos! ovos! de! ouro”.! E! a!

medida!que!você!vai!interagindo!com!ela,!criaBse!segmentações!

internas,! mais! complexas! e! eficazes,! tais! como! “potenciais!

clientes”,!“cliente!de!primeira!compra”,!“clientes!esporádicos”,!

“clientes! regulares”,! “clientes! de! promoção”,! “clientes!

fanáticos”,!“clientes!vips”!e!assim!por!diante.!

!

Cada! segmento! merece! uma! abordagem! diferenciada.! Por!

exemplo,! para! os! “potenciais! clientes”,! deveBse! oferecer!

alguma! oferta! muito! tentadora,! principalmente! relacionada! à!

desconto,! ! para! que! ele! efetue! a! primeira! compra.! Para! os!

“clientes! vips”,! produtos! e! informações! exclusivas! funcionam!

melhor,!!e!assim!por!diante!!

!

Mas!vamos!voltar!a!estratégia!de!dar!algo!gratuito!e!o!início!de!

relacionamento!via!email.!

!
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A! ideia! é! começar! mandando! um! email! simples! de!

agradecimento,! logo! após! a! pessoa! adquirir! a! oferta.! Algo! do!

tipo:!

!

“Olá,!

!

Obrigado!por!adquirir!(nome!da!isca!digital).!

!

Caso! queira! entrar! em! contato! conosco! estamos! à! disposição!

nos!canais!abaixo!(informe!um!telefone!e!email)!

!

Abs!

!

Assinatura”!

!

Só.!

!

A!simplicidade!é!o!segredo!desse!primeiro!email.!Seu!intuito!é!

servir! como! marco! zero! do! relacionamento.! Não! caia! na!

tentação! de! incluir! ofertas,! ! links! para! redes! sociais! e! outras!

apelações.! Tal! atitude,! nessa! fase,! poderá! “contaminar”! esse!

primeiro! contato! com! um! apelo! comercial,! algo! que! não!

queremos.!Pelo!menos,!não!agora.!

!

Depois,! periodicamente! (a! frequência! você! escolhe,!

recomendamos,!contudo,!que!não!passe!de!uma!semana),!você!

enviará! um! conteúdo! complementar! àquele! que! a! pessoa!!

adquiriu.!Pode!ser!um!vídeo!com!uma!entrevista,!uma!pesquisa!

de!mercado,!o!artigo!escrito!por!um!especialista!etc.!

!

Exemplo:!

!

“Olá,!

!
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Gravamos!uma!entrevista!exclusiva! com!o!autor!do! (nome!da!

isca!digital).!

!

Nesse! vídeo! ele! dá! mais! detalhes! sobre! como! melhorar! sua!

performance! usando! as! técnicas! descritas! no! (nome! da! isca!

digital).!

!

Clique!no!link!abaixo!e!assista!

!

www.linkdaentrevista.com.br!!

!

Abs!

!

Assinatura”!

!

!

Você!deve! ter!percebido!que!o!conteúdo!dessas!mensagens!é!

simples,!informal!e!direto.!

!

O!objetivo!é!esse!mesmo.!Atrair!a!atenção!do! internauta!para!

um!foco!único.!Não!é!necessário!usar!imagens.!No!máximo,!um!

print'screen!da!tela!do!vídeo,!com!link!para!ele.!

!

O! segredo! é! manter! a! regularidade! e! dentro! de! um! mesmo!

assunto.!Não!mude!o!foco!oferecendo!um!conteúdo!alheio!ao!!

que!o!internauta!adquiriu.!

!

Use! um! sistema! de! autorresposta! que! a! maioria! das!

plataformas!de!email!marketing!oferece.!Com!ela!você!cria!uma!

sistemática! de! envios! regulares! de! email.! Basta! deixar! o!

conteúdo!pronto!e!definir!de!quanto!em!quanto!tempo!ele!será!

enviado.!

!
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Com! essa! regularidade,! você! vai! ganhando! a! confiança! do!

internauta! e! reforçando! o! fato! de! que! sua! empresa! é!

especialista!na!área.!

!

Após!o!sétimo!email,!quando!uma!rede!de!confiança!já!estiver!

costurada,! você! pode! começar! a! ofertar! algo! para! a! pessoa!

comprar.!Mas!não! comece!de!uma!vez.!Crie!um!email' teaser,!
um!suspense.!Algo!do!gênero:!

!

“Olá,!

!

Tenho!uma!novidade!muito!legal!para!te!contar.!

!

É! sobre! (tema! da! isca! digital! oferecida),! que! você! tem!

acompanhado!nas!últimas!semanas.!

!

Mas!não!posso!contar!agora,!pois!estamos!definindo!os!últimos!

detalhes.!

!

Daqui!xx!dias!vou!revelar!esse!segredo.!

!

Abs!

!

Assinatura”!

!

O!objetivo!é!avisar!que!vem!alguma!coisa!nova!por!aí!e!aguçar!a!

curiosidade!do!internauta.!E!perceba!o!detalhe:!você!já!está!se!

relacionando! há! algumas! semanas! com! essa! pessoa.! Tempo!

para!que!o!nome!da!empresa!já!lhe!seja!familiar!e!até!confiável.!

!

Os! sistemas! de! autodefesa! do! consumidor,! como! o! índice! de!

insegurança,! já! estarão! desativados! e! ele! estará! pronto! para,!

pelo!menos,!ouvir!o!que!você!tem!a!ofertar.!

!
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Depois! do! prazo! combinado,! envie! o! email! prometido.! Veja! a!

seguir!um!exemplo:!

!

“Olá,!

!

Estamos! lançando! uma! edição! exclusiva! do! (nome! da! isca!

digital)!

!

É!uma!versão!especial,!que!contém!material!inédito!que!vai!lhe!

ajudar!a!conquistar!seu!objetivo.!

!

São! apenas! xxx! exemplares,! que! estamos! ofertando! primeiro!

para!você!que!baixou!o!(nome!da!isca!digital)!

!

Para!adquirir!o!seu!clique!no!link!a!seguir!

!

www.linkdaoferta.com.br!

!

Abs!

!

Assinatura”.!

!

Perceba! que! a! mensagem! continua! seguindo! o! mesmo!

conceito,!informal!e!direta.!

!

Mas! como! agora! você! irá! vender,! será! necessário! reforçar! os!

benefícios! que! o! internauta! terá! ao! adquirir! o! produto! e!

também!(a!parte!mais!difícil)!informar!o!preço.!

!

Você!não! fará! isso!no!email,!e! sim!na! landing'page,!ou! seja!a!
página!especialmente!construída!para!a!conversão.!

!

A! página! também! deve! ser! simples,! com! um! foco! apenas! B! a!

conversão.! Portanto,! nada! de! incluir! textos! longos! e!
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rebuscados,!excesso!de!imagens!e!links!para!outras!páginas!ou!

sites.!

!

A!página!deve!ter!um!vídeo!fornecendo!mais!detalhes!sobre!a!

oferta! e! depoimentos! de! pessoas! que! já! fizeram! uso! do!

produto! ou! serviço.! Abaixo! do! vídeo,! um! botão! em! destaque!

para!adquiriBlo.!

!

Somente!nessa!segunda!página,!depois!que!!internauta!estiver!

convencido!dos!benefícios,!será!informado!o!preço.!

!

Para!derrubar!a!última!barreira!de!autodefesa!do! consumidor!

(“o!preço!é!justo?”)!deveBse!passar!uma!referência!para!que!ele!

possa!avaliar!se!vale!a!pena!ou!não!adquirir!a!oferta.!

!

Uma! técnica! muito! eficaz! é! usar! uma! mistura! dos! gatilhos!

mentais!da!“escassez”!e!o!da!“exclusividade”.!

!

Algo!do!gênero:!

!

“Preço! exclusivo! para! quem! baixou! (nome! da! isca! digital):! R$!

199,00!até!o!dia!D.!

!

Preço!exclusivo!para!quem!baixou!(nome!da!isca!digital)!depois!

do!dia!D:!R$!499,00.!

!

Preço!normal!de!mercado:!R$!799,00”.!

!

Ao! fazer! a! comparação!e! verificar!que! terá!uma!vantagem!de!

R$! 600,00! em! comparação! aos! demais,! o! internauta! terá! um!

estímulo!extra!para!adquirir!o!produto.!

!

Para!aqueles!que!abriram!o!email,!acessaram!a!página!mas!não!

compraram,!vale,!depois!de!alguns!dias,!encaminhar!um!outro!

email,!com!um!novo!estímulo.!
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!

Por!exemplo:!

!

“Olá,!

!

Mais!de!817!pessoas!já!adquiriram!o!(nome!da!oferta).!

!

Portanto,!restam!apenas!183!exemplares!a!preços!especiais.!

!

Fizemos!um!vídeo!com!o!(nome!de!um!consumidor),!que!testou!

e!aprovou!o!(nome!da!oferta).!

!

Clique!no!link!abaixo!e!assista.!

!

www.linkdodepoimento.com.br!

!

Abs!

!

Assinatura”!

!

A!página!a!qual!será!direcionado!o!internauta!deverá!conter!o!

vídeo!do!depoimento!e,!logicamente,!o!botão!de!comprar.!Esse!

email! é! um! “ultimato”! simpático! e! disfarçado,! para! que! a!

pessoa!se!transforme!de!!“curioso”!em!“cliente”.!

!

Essa! técnica! que! acabei! de! descrever! de! forma! simplificada! é!

conhecida!como!“Fórmula!do!Lançamento”.!Ela!foi!criada!pelo!

norteBamericano! Jeff! Walker! que,! há! cerca! de! 10! anos,!

começou! a! ganhar! dinheiro! vendendo! por! email! artigos!

analíticos! sobre!mercado! financeiro!para!um!pequena! lista!de!

contatos.!

!

A!lista!foi!crescendo,!crescendo,!crescendo....!

!
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Gradativamente,! depois! de! alguns! ajustes! e! testes! com!

produtos!e!serviços!de!terceiros,!ele!percebeu!que!sua!técnica!

podia!ser!usada!com!qualquer!coisa.!

!

E! o! melhor:! pode! ser! usada! sempre,! constituindo! o! que!

chamamos!de!funis!perpétuos!de!vendas.!

!

A!sequência!resumida!deste!processo!é!a!seguinte:!

!

Oferta! Grátis! B>! Cadastro! de! Email! B>! Envio! Gratuito! de!

Conteúdo! Complementar! B>! Relacionamento! B>! Confiança! B>!

Venda!de!Conteúdo!Premium.!

!

Eu! garanto! que! essa! técnica,! aliada! ao! que! vimos! em! SEO,!

Conteúdo,!Persuasão!e!Divulgação!transforma!seu!site!em!uma!

verdadeira!máquina!de!vendas.!

!
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Capítulo)6)–)Muita)calma)nesse)hora)
!
Este! capítulo! é! curtinho,!mas!é! ! um!dos!mais! importantes! do!
livro.!
!
Imagino! que! depois! de! ler! os! capítulos! anteriores! sua! cabeça!
esteja! fervilhando,! repleta! de! vacas! leiteiras,! matrizes,!
pirâmides!e!mercados!de!nicho!;A)!E!que!esteja!com!vontade!de!
colocar! a! mão! na! massa! e! sair! implementando! tudo! com! o!
máximo!de!velocidade.!
!
Lamento,!mas!terei!que!ser!estraga!prazeres!de!novo.!A!grande!
cagada!que!a!maioria!dos!aventureiros!faz!é!ser!movido!única!e!
exclusivamente!pela!excitação.!
!
Eu! sei! que! velocidade! de! implementação! é! um! dos! segredos!
para! se! sobressair! à! concorrência.! E! sei! que!não!é!preciso! ter!
um!produto!ou!serviço!100%!perfeito,!à!prova!de! falhas,!para!
ser!lançado.!
!
Mas! lançarAse! em! uma! empreitada! arriscada! no! mundo! dos!
negócios! requer! um! mínimo! de! planejamento.! Pelo! menos,!
uma!projeção!do!dinheiro!necessário,!fontes!de!receita,!etc.!
!
Tive!clientes!que!se!envolviam!constantemente!em!problemas!
pois! ignoravam!essas!regrinhas!básicas.!Não!aguentavam!duas!
semanas! de! espera! e! mudavam! tudo,! apesar! dos! meus!
constante!avisos.!
!
O)segredo)é)dividir)tudo)em)pequenas)tarefas.)
!
Não!dá!pra!criar!um!site!e!ficar!milionário!em!um!dia.!Isso!está!
claro,! certo?! Portanto,! é! ! preciso! seguir! um! processo! com!
atenção,!perseverança!e!metodologia.!
!



! 105!

Para! ajudaAlo,! criei! esse! checklist! com! pequenas! tarefas! que!
devem!ser!cumpridas!para!o!sucesso!do!seu!site.!Assim,!a!cada!
etapa!concluída,!mais!próximo!você!estará!do!seu!objetivo.!
!

!
!

• Forças,!Fraquezas,!Oportunidades!e!
Ameaças!SWOT!

• Clientes,!Proposta!de!Valor,!Canais,!
Relacionamento,!Receitas,!Recursos,!
Atividades,!Parcerias,!Custos!

Canvas!

• Custos!Fixos,!Custos!Variáveis,!
Receitas,!Capital!disponível!para!
investimento!

Plano!
Financeiro!

• palavraGchave!mestra,!palavrasGchave!
principais,!palavrasGchave!
secundárias!

PalavrasG
chave!

• Home,!páginas!principais,!páginas!
secundárais,!layout,!logo,!cores!Estruturação!

• vídeos,!ebooks,!infográQicos,!
newsletters,!cursos,!tutorais!Conteúdo!
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!
!
!
Viu!como!esse!capítulo!foi!curtinho?!
!
!
!

)
)

• Gatilhos,!depoimentos,!prêmios,!
reportagens!Persuasão!

• Google!Adwords,!Email!Marketting,!
Mídias!Sociais!Divulgação!

• Pesquisa!de!satisfação,!programas!de!
Qidelidade,!bônus,!atendimento!
diferenciado!

Relacionamento!





! 107!

Capítulo)7)–)See#you#later)
!
E!chegamos!ao!fim!deste!ebook,!caro!empreendedor.!
!
Espero! que! sua! leitura! tenha! sido! proveitosa! e! contribuído!!
para!o!esclarecimento!de!suas!principais!dúvidas,!servindo!para!
o! seu! direcionamento! pelos! melhores! caminhos! a! serem!
trilhados!rumo!ao!sucesso!do!!seu!negócio.!
!
Vale!ressaltar!que!sua!jornada!não!se!encerra!nesta!obra,!leitor.!
O! mundo! digital! é! amplo,! complexo! e! está! em! constante!
renovação.!
!
Portanto,!este!ebook!apenas!não!basta.!
!
Recomendo! o! consumo! constante! de! material! de! qualidade,!
que! pode! ser! encontrados! em! livros,! ebooks,! vídeos,!
newsletters,!sites,!cursos!etc.!
!
Nos!meus!canais!de!relacionamento!(veja!relação!no!final!deste!
capítulo)! você! sempre! encontra! referências! de! conteúdo! que!
podem!servir!de!inspiração!e!aprendizado.!
!
Recomendo,!em!especial,!o!Social!175!(www.social175.com.br),!
programa! de! entrevistas! que! apresento! junto! com! outros!
especialistas.! Já! entrevistamos! mais! de! 50! profissionais! do!
setor!digital.!Vale!conferir!a!galeria.!
!
E! assim! como! sua! jornada! não! termina! por! aqui,! a! minha!
também!não.!Outros! ebooks,! cursos! e! vídeos! estão! em!meus!
planos,! sempre! visando! ajudar! empreendedores! digitais! a!
alcançarem!seu!objetivo:!o!sucesso!!
!
Pra!mim! foi! uma!grande!honra! redigir! este! livro!e!uma!honra!
ainda!maior!que!você!o!tenha!lido.!
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!
See,you,later,;1),
!
Referências:!
!
Email!
deniszanini@deniszanini.com.br!
contato@ynusitadomarketingdigital.com.br!
!
Sites!
www.deniszanini.com.br!
www.marketingdigitalincompany.com.br!
www.social175.com.br!
www.ynusitadomarketingdigital.com.br!
www.cursosobremidiassociais.com.br!
!
Facebook!
www.Facebook.com/deniszaninilima!
www.Facebook.com/ynusitadodigital!
https://www.Facebook.com/Social175!
!
Twitter!
www.twitter.com/deniszanini!
www.twitter.com/ynusitado!
www.twitter.com/social175!
!
Linkedin!
www.linkedin.com/deniszanini!
http://www.linkedin.com/company/ynusitado[digital[
marketing[intelligence!
!
Youtube!
www.youtube.com/zaninimidiassociais!
www.youtube.com/social175!
!
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Slideshare!
www.slideshare.com/deniszanini!
!
Pinterest!
http://www.pinterest.com/deniszanini/!
http://www.pinterest.com/ynusitado/!
!
Instagram!
www.instagram.com/deniszanini!
!
Google!Plus!
https://plus.google.com/u/0/+YnusitadomarketingdigitalBr!
https://plus.google.com/113842895157268505206/posts!
!
!
!
!
!
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